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Serveis

Ajuntament d’Argelaguer
Tel. 972 68 71 37 · Fax 972 68 78 21 · ajuntament@argelaguer.cat
Carrer Major, 91 · 17853 ARGELAGUER · www.argelaguer.cat

Telèfon d’emergències de Catalunya:
Mossos d’Esquadra, Bombers
i Serveis d’emergències Mèdiques (ambulància)

900 900 120 Atenció a dones en
situació de violència

Direcció Olot: Sortida d’Argelaguer a les 
7:09 h, 8:09 h, 9:09 h, 10:09 h, 11:09 h, 
12:09 h, 13:09 h, 14:09 h, 15:09 h, 16:09 h, 
17:09 h, 18:09 h, 19:09 h, 20:09 h, 22:24 h

Direcció Besalú: Sortida d’Argelaguer a les 
6:12 h, 6:57 h, 7:57 h, 8:57 h, 9:57 h, 10:57 
h, 11:57 h, 12:57 h, 13:57 h, 14:57 h, 15:57 
h, 16:57 h, 17:57 h, 18:57 h, 19:57 h

HOSPITAL NOU D’OLOT: hi podreu arribar 
des de l’estació d’autobusos d’Olot.

TARGETA DAURADA: descompte del 25% 
per a jubilats a partir de 60 anys.

BUS TRANSVERSAL 
DE LA GARROTXA

HORARIS DE SERVEIS TELÈFONS
Ajuntament
De dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h

SERVEI D’URBANISME
L’arquitecte i l’arquitecte tècnic 
atendran les consultes els 
divendres de cada quinze dies, 
de 10 a 13 h

RECOLLIDA DE
TRASTOS VELLS
Consulteu el calendari: 
Per a la recollida de material 
voluminós s’haurà de trucar a 
l’Ajuntament i comunicar-ho. 
S’haurà de treure al carrer la 
nit abans del dia de recollida. 
Es pot anar a la deixalleria 
d’Olot, de dilluns a divendres, 
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Tel. 618 65 04 72

DISPENSARI
D’ARGELAGUER
Metgessa: Eva Moreno
Infermera: Núria Gratacós 
DEMANEU HORA PRÈVIA
Telèfons programació visites: 
902111444 .........24 hores al dia 
972 590573 .............de 8 a 15 h 
dilluns a divendres 
www.ics.gencat.cat/citaprevia/
visites.jsp 

Dimecres 08:10 a  9:30 h 
Divendres 12:30 a 14:30 h 
Fora de l’horari de la consulta 
d’Argelaguer podeu trobar la 
Doctora i la Infermera al CAP 
de Besalú 

URGÈNCIES A BESALÚ 
CAP Besalú 
C/ Prat de la Riba, 8
Tel. 972 59 05 73 
De Dilluns a diumenge 
De 8 a 20 h

URGÈNCIES OLOT 
Fundació Hospital D’Olot 
Comarcal de la Garrotxa 
Av. dels Països Catalans, 86
972 26 18 00 

BENESTAR SOCIAL
Assistent Social:
Queralt Moras, CAP Besalú
Dimecres de 9 a 13 h

FARMACIOLA
Argelaguer:
De dilluns a divendres, 
de 12:00 a 14:00 h

MISSES
Festes d’Argelaguer i tercer dissabte 
de cada mes a les 6 de la tarda.

ESCOLA
Horari acadèmic:
Matí, de 9 a 12:30 h
Tarda, de 15 a 16:30 h
Servei de menjador:
De 12:30 a 15 h

DEIXALLERIA MÒBIL
Consulta Calendaris a part 

CORREUS
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, 
de 13:15 a 13:30 h
Tel. 972 590 999 
(Oficina Banyoles)

SALA DE LECTURA
Serveis restringits
Mitjançant demanda de torn a:
slcaudelluna@gmail.com 
Atenem en l’horari:
Dilluns i dimecres matins de 9 
a 12 h i tardes de 4 a 6:30 h

www.gencat.cat/ics
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Banyoles - Besalú - Olot

Dissabtes i diumenges (i festius):
Sortida de Girona 9.15, 11.15, 17.15, 19.15 i 19.15
Arribada a Argelaguer: 10.08, 12.08, 18.08, 20.08, 22.08

Dissabtes i diumenges (i festius):
Sortida d’Olot: 9.30, 11.30, 13.30, 16.30, 19.30
Arribada a Argelaguer: 9.52, 11.52, 13.52, 16.52, 19.52

Sortides
d’Olot Besalú Banyoles
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 Besalú - Banyoles - Olot

HORARIS DE LA TEISA

Ajuntament
Telèfon  ........................................................... 972 68 71 37
Email  ........................................ ajuntament@argelaguer.cat
Escola  ............................................................ 972 28 70 59
Parròquia  ....................................................... 972 59 11 00
Jutjat de Pau  .................................................. 972 29 03 03
Sala de lectura  ............................................... 872 20 40 77
Mossos d’Esquadra  ........................................ 972 54 17 00

Serveis
Aigua: Prodaisa ............................................... 972 20 20 78
Llum: Distribuïdora Bassols Energia  ................. 972 26 01 50

CAP Besalú  .................................................... 972 59 05 73
Consultori Municipal  ...................................... 972 68 76 06
Hospital d’Olot  ............................................... 972 26 18 00
Hospital Trueta  ............................................... 972 20 27 00
Creu Roja  ....................................................... 972 27 22 22
Transport Sanitari   .......................................... 972 27 28 28

Farmàcies:
Argelaguer:  .................................................... 669 88 67 57
Besalú  ............................................................ 972 59 12 73
Sant Jaume de Llierca  ..................................... 972 68 72 01
Montagut  ....................................................... 972 68 70 88
Castellfollit de la Roca  .................................... 972 29 40 18
Tortellà  ........................................................... 972 28 71 02

Funeràries:
Funerària Besora  ............................................ 972 26 10 75

TELÈFON D’EMERGÈNCIES DE CATALUNYA:
MOSSOS D’ESQUADRA , BOMBERS I 
SERVIES D’EMERGÈNCIA MÈDIQUES (AMBULÀNCIES)

CAMPANYA DE VACUNACIÓ 
CONTRA LA COVID
Truqueu al 061 o consulteu 
al Canal Salut els col·lectius 
convocats per vacunar-se.
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EN QUÈ CONTRIBUÏM PER EVITAR EL 
CANVI CLIMÀTIC?
Aquests darrers dies hem estat mirant la COP de Glas-
gow per veure quins acords es prenien.
En acabar-se, hem constatat que, com sempre, els polí-
tics no han estat a l’alçada del que demanda la natura.
Sí, com sempre els polítics, tot i avançar en la presa 
de decisions, no han acabat de satisfer els nostres de-
sitjos i necessitats. És del tot imprescindible posar en 
marxa mesures serioses i definitives per evitar el canvi 
climàtic. Ara bé, la resta de ciutadans del món, entre 
els quals ens trobem nosaltres, estem fent alguna cosa? 
Què fem per evitar el canvi climàtic? El que fem, és sufi-
cient? Hauríem de fer més? Són preguntes que em faig i 
la resposta és terrible. Quan sortim del discurs de bona 
voluntat i aterrem en la realitat penso que es pot veure 
que estem fent molt poca cosa o res; sempre hi ha hon-
roses excepcions, individus que fan la feina que toca.
De tota manera, molts dels que sembla que són més 
conscients segueixen consumint gasolina i col·laborant 
en el deteriorament del nostre planeta, omplint-lo de 
deixalles, contaminant l’aire...
Jo soc el primer culpable, com tots, però potser hem de 
començar a esforçar-nos per corregir tot això. Si fem 
un esforç i mirem de no generar plàstics, per exemple, 
n’evitaríem la fabricació. Triem bé, d’altra banda, els 
plàstics que, inevitablement, consumim.
Comencem per poca cosa, però comencem. Les petites 
accions individuals són importants.
Us ho prego.
Gaudiu de Sant Damas, bon Nadal i bona entrada 
d’any!

Artur Ginesta

Editorial
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Salutació

El consell  de redacció us desitja

Bones Festes

Podeu consultar tots els números de L’Argelaga a:
www.argelaguer.cat

(Secció Ajuntament – Revista)
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Informació Municipal

Modifi cació de les Ordenances fi scals exercici 2022

Obres acabades

Cada any al voltant del mes d’octubre, és preceptiu, mo-
dificar les ordenances fiscals pel proper exercici. A Arge-
laguer es van aprovar en el Ple del dia 2-11-2021.

La voluntat de l’Ajuntament és la de no augmentar els 
tipus dels impostos i les taxes.

S’ha fet un estudi acurat dels costos dels diferents tributs, 
i per a l’any 2022, gràcies als esforços fets per la majoria 
de veïns, i al fet que els resultats del servei de recollida 
de residus són bons, es podrà reduir la taxa dels domicilis 
un 10% més.

La taxa per a l’any 2022 serà:
* Habitatge habitat o buit         83,06 €
* Habitatge amb una persona sola jubilada        41,52 €

Aquest fet és molt positiu per a Argelaguer. En aquests 
moments la resta de municipis de la Garrotxa s’estan in-
tegrant en el funcionament d’aquest nou sistema, que 
nosaltres ja fa uns anys que hem posat en pràctica. En 
els pròxims anys veurem si els resultats continuen essent 
igualment positius per a nosaltres.

Obra nou dipòsit i camí d’accés al dipòsit
Aquestes dues obres ja estan acabades i en funcionament, i representen un pas importantíssim per a la millora dels 
serveis presents i el futur del poble d’Argelaguer. 

Teníem dos dipòsits amb un total de 60 m3, i ara un de 1000 m3 (pensem que el consum d’aigua diari està al volant 
de 110 m3/dia). I una caseta condicionada pels dos subministraments existents i, un de futur, el de la nova captació 
pou de la zona industrial.

Aquestes fotografies ens permeten veure la construcció de les dues obres:

Us volem agrair l’esforç fet i la vostra col·laboració, i us 
encoratgem a continuar mantenint el llistó ben alt, i es-
sent la referència de la resta de pobles que ara s’inicien 
en aquest nou sistema, volem continuar essent el muni-
cipi de la Garrotxa que recicla millor!!!!!

Preu de l’aigua:
En aquests moments s’està treballant 
en l’estudi del cost efectiu de l’aigua. 
L’aigua és un bé escàs, cada 
vegada més! 
I hem de ser-ne conscients.
S’està estudiant la introducció 
d’un nou tram per a domèstics, 
per a consums de més de 18 
m3/mes, i a establir trams per 
als usos industrials. 

Aquesta modificació no serà vigent per a principis de 
l’any 2022. Tan bon punt estigui feta, s’aprovarà i 
s’exposarà al públic.
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Informació Municipal
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Informació Municipal

Escullera i arranjament del flonjall del 
camí del Molí - Torrent del Vinyot
Ja s’ha pogut fer l’actuació de l’escullera i arranjament 
del flonjall del camí del Molí, afectats pel temporal Glò-
ria.

L’execució de l’obra va anar a càrrec de l’empresa Salva-
dor Serra, SA. Ha tingut un cost de 18.029,00 €, el qual 
serà finançat íntegrament per la Generalitat de Catalunya 
mitjançant dues subvencions concedides, una per danys 
en infraestructures municipals per situacions catastròfi-
ques i l’altra per danys soferts pel temporal Glòria. 

Tanques de seguretat al camp de futbol
S’han col·locat tanques de seguretat al camp de futbol 
per substituir l’original, feta malbé en actes vandàlics.

Aquesta actuació l’ha portat a terme Ferreteria Soler SL 
i ha tingut un cost de 12.040,39 €. La Diputació de Gi-
rona, en el marc del programa de promoció i foment de 
l’activitat física, línia A2 per actuacions de condiciona-
ment i millora dels equipaments esportius municipals ens 
ha concedit la subvenció de 2.974,14 €.
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Informació Municipal

Obra Plaça i el seu entorn
El tècnic guanyador de la consulta popular “la plaça que 
vull”, Víctor Vázquez Blanco, està acabant la redacció 
dels projectes tècnics de la urbanització de la plaça Ge-
neralitat i el seu entorn, i l’equipament i l’arranjament 
de la muralla existent. El termini per lliurar-los és el dia 
1-12-2021.

Una vegada disposem del projecte el Ple l’aprovarà inici-
alment i s’exposarà al públic. 

Nova captació d’aigua
En la línia de continuar garantint el recurs d’aigua al mu-
nicipi, principalment en èpoques de sequera, ja fa 2 anys 

que es demana a l’ACA una subvenció per una nova cap-
tació d’aigua, pou, a la zona industrial d’Argelaguer per 
incorporar-lo al sistema de telegestió.

Aquest mes d’octubre passat, l’ACA ha aprovat una re-
solució provisional per l’atorgament de subvencions per 
inversions en abastaments en alta, en la qual hi figura 
aquest Ajuntament com a beneficiari, amb una subvenció 
de 132.855,96 €.

En data 25-10-2021 l’Ajuntament ha acceptat aquesta 
subvenció, a partir d’ara s’encarregarà el projecte defini-
tiu i es treballarà per poder incloure l’obra en els propers 
pressupostos municipals.

Obres en curs

Obres futures

Millora del parc infantil
La millora del parc infantil era una necessitat, i una demanda formulada per diverses famílies amb mainada petita i 
vehiculat a través del Consell de Poble d’Argelaguer. El Ple de l’Ajuntament va fer-se seva aquesta demanda, i en data 
28-09-2021 va adjudicar a l’empresa Happyludic la compra de nous elements de fusta.

Estem a l’espera de l’arribada i col·locació del material, que pels motius logístics de l’actual conjuntura econòmica i 
social s’està allargant més del normal.

Avinguda Girona, 2 - 17800 Olot
Tel. 972 26 01 50 - Fax 972 26 98 99

www.bassolsenergia.com



8   ·   L’Argelaga   ·   Revista d’Argelaguer

S’ha instruït l’expedient, i el Ple d’aquest Ajuntament 
de data 2-11-2021 va proposar la renovació per 4 anys 
més de les persones que ja havien exercit el càrrec.

* Jutge de Pau titular: Joan Balateu Masó
* Jutge de Pau substitut: Enric Badosa i Portella

Conveni de col·laboració amb l’entitat 
INTEGRA
Vistos els serveis que ofereix l’entitat INTEGRA a 
la comarca de la Garrotxa, pels serveis d’inclusió de 
les persones amb discapacitat intel·lectual, i l’interès 
d’aquest Ajuntament a establir una col·laboració eco-
nòmica pel període 2022-2023. 

El Ple de data 28-09-2021 va aprovar un conveni, pel 
qual se’ls concedirà una subvenció anual de 500€, pels 
serveis i l’activitat que desenvolupa l’entitat.

Modificació de les NNSS d’Argelaguer 
pel canvi de qualificació de dues parcel-
les del carrer Acàcies
El Ple de l’Ajuntament de data 2-11-2021 va aprovar 
la modificació de les NNSS pel canvi de qualificació de 
dues parcel·les del carrer Acàcies.

Aquesta modificació és necessària per adequar la qua-
lificació urbanística per poder desenvolupar el projecte 
guanyador del concurs d’idees “la plaça que vull” con-
vocat per aquest Ajuntament com a continuació del 
procés participatiu iniciat l’any 2018, i poder arribar a 
l’execució de l’obra.

Aquesta modificació està en període d’exposició públi-
ca, i s’ha de tramitar a Urbanisme per a la seva apro-
vació definitiva.

Informació Municipal

Altres accions destacades

INFORMACIÓ
GESTIÓ DE 
RESIDUS

Millora del servei de residus
Els veïns d’Argelaguer ja disposàvem, a través de la 
deixalleria mòbil, d’un servei bimensual de recollida de 
residus d’olis domèstics.

Per poder oferir millor servei a la població, s’ha signat 
un conveni amb l’empresa EKIPOLIS, SL, i s’han instal-
lat 2 contenidors de recollida d’oli domèstic a les àrees 
de servei del carrer de l’Om i l’Església.

També cal dir que a principi d’any es millorarà el funci-
onament de l’obertura dels contenidors, amb un canvi 
de targetes i la incorporació de l’obertura de conteni-
dors amb el telèfon mòbil.

Renovació dels càrrecs de Jutge de Pau 
titular i substitut
El tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens va co-
municar la caducitat dels nomenaments dels càrrecs de 
Jutge de Pau titular i substitut.
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Informació Municipal

“PRIMER.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la 
justícia penal. La llibertat d’expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de 
l’elecció de representants o per l’expressió directa d’una decisió, constitueixen mecanismes bàsics 
i essencials d’una societat democràtica. 

SEGON.- Reclamar l’aprovació per part de les Corts espanyoles d’una Llei d’Amnistia que, sense 
renunciar a l’exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d’autodeterminació, comporti l’extinció de 
qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots 
els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la 
lluita democràtica per l’autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipifi cats 
com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de 
l’1 de gener de 2013 i fi ns al moment de l’entrada en vigor de la Llei d’Amnistia, qualsevol que sigui 
llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d’anar acompa-
nyada d’una solució efectiva al confl icte polític amb l’Estat espanyol que inclogui el reconeixement 
del dret d’autodeterminació de Catalunya.

TERCER.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que 
es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius 
dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures amb relació a tots els responsables de la 
repressió de drets fonamentals.

QUART.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar 
suport a una amnistia que permeti l’alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats 
i la fi  de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i 
socials a reivindicar aquesta proposta a través d’un acord nacional per l’amnistia, l’autodetermina-
ció i els drets civils i polítics.

CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis
per la Independència”.

Ctra. d’Olot, 61
17853 ARGELAGUER
Tel. 972 68 71 54
Girona

MENJARS - BAR CAN XAC
EMBOTITS I CARNISSERIA

Moció de suport a l’amnistia
El Ple d’aquest Ajuntament en data 1-06-2021, va aprovar una moció de suport a l’amnistia, els punts de la qual 
són:
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Informació Municipal

17853 ARGELAGUER - La Garrotxa - Girona
Tel./Fax 972 687 457

Arranjament de les jardineres del barri vell
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Informació Municipal

Ja som a desembre i ja 
hem tancat una altra 
campanya forestal. Una 
campanya marcada 
sobretot per la seque-
ra acumulada, per les 

elevades temperatures i les onades 
de calor, que van complicar les coses, 
sobretot al mes de juliol. Els temibles 
30-30-30 que diem els cossos que 
participem en l’extinció d’incendis 
forestals (temperatura per sobre els 
30º, humitat per sota del 30% i vent 
per sobre els 30 km/h). Condicions 
que es van donar als incendis de Llan-
çà, Torroella de Montgrí i Ventalló. 

Cada vegada ens preocupa més 
aquest canvi climàtic, ja que aquest 
any una de les zones, la vegetació 
de la qual pateix més estrès hídric de 
Catalunya és la nostra comarca. Ens 
ha baixat la pluviometria i, per tant, 
la humitat, fet que fa que la nostra 
vegetació estigui patint més i que si 
seguim així la fisonomia dels nostres 
boscos es vegi alterada fent que cada 
vegada siguin més combustibles. Per 
tant, hem de conscienciar-nos i bus-
car accions que ens ajudin a plantar 
cara a aquesta situació. 

Com he esmentat abans, hem tingut 
un estiu més complicat que altres 
anys, i des d’aquí vull agrair la im-
plicació de tots els voluntaris per la 
gran tasca feta. A part dels incendis 
de la nostra comarca, s’ha demanat 
la nostra col·laboració en incendis 
fora d’aquesta, als quals hem pogut 
anar sempre deixant personal de re-
serva a la nostra zona per si sorgia 
alguna cosa. Aquest és el compromís 
del voluntariat que a més a més ha 
tingut personal localitzable de reser-
va gairebé cada dia en què el Pla Alfa 
de risc d’incendi era alt.

Els voluntaris de les ADF d’Argela-
guer, Besalú i Sant Ferriol hem treba-
llat braç a braç amb els voluntaris de 
les ADF de Maià de Montcal, la Vall 

ADF d’Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol
d’en Bas i Riudaura i Sales de Llier-
ca i Tortellà. Aquesta col·laboració fa 
que siguem més resolutius en els inci-
dents a la nostra comarca. 

Es va començar la campanya amb el 
preventiu de la revetlla de Sant Joan 
rebent la flama del Canigó, revisant 
les fogueres i apagant les restes que 
en quedaven. Posteriorment, hem fet 
guàrdies de vigilància forestal durant 
tot l’estiu.

Pel que fa a intervencions, a la Co-
marca de la Garrotxa hem treballat 
en un total de 9 petits incendis: A la 
nostra zona tres incendis de matolls 
a Sant Ferriol. Dos van ser a la zona 
del costat de la Carretera C-66 abans 
d’arribar a la Rotonda nova d’accés 
a Besalú amb afectació d’uns 1.500 
m2, i l’altre va ser dins dels terrenys 
d’una fàbrica en desús on a més es 
va descobrir un punt d’abocament in-
controlat i on es cremava fil elèctric 
per a l’extracció de coure, fet que va 
produir l’inici del petit incendi. Fruit 
d’aquesta intervenció es va poder 
tancar l’accés a aquest punt i denun-
ciar el punt d’abocaments.

La resta d’intervencions van ser petits 
incendis: un a Maià de Montcal, un a 
Montagut i Oix, tres a Olot i un a la 
Vall d’en Bas. A banda de tres avisos 
que van ser falses alarmes, dos a la 
Vall de Bianya i un a la Vall d’en Bas. 

També ens hem desplaçat a donar 
suport  als incendis forestals de Llan-
çà, Vilafant i Ventalló. En aquests 
incendis és on els nostres voluntaris 
per primera vegada van treballar en 
incendis grans i on van poder veure 
el poder de destrucció, la rapidesa 
de propagació i el dur treball per fer 
front a aquesta devastació. 

A Llançà vam treballar conjuntament 
amb els bombers d’Igualada, l’Escala 
i L’Epaf Solsona. En l’emplaçament 
que ens van ubicar vam intentar en-
trar tres vegades a l’incendi essent 
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impossible a causa de la virulència de 
les flames, no va ser fins entrada la 
nit quan es van donar les condicions 
per poder entrar i amb un bon treball 
en equip vam poder rebaixar la in-
tensitat de les flames al nostre flanc. 
Les imatges que acompanyen aquest 
article reflecteixen les condicions de 
treball d’aquest dia.

El dia següent, després de descansar 
unes hores, quan baixàvem altre cop 
a Llançà ens van enviar a un incendi 
a Vilafant. Aquest va ser un incendi 
de matolls que evolucionava molt 
ràpidament, però gràcies a la inter-
venció de molts mitjans aeris el van 
poder frenar a temps. Nosaltres vam 
treballar a la cua i flancs de l’incendi 
amb altres adf de l’Empordà mentre 
que bombers es van posar a la zona 
del cap. Rapidesa i contundència en 
un incendi que en cas d’evolucionar 
hauria estat desastrós.

A  Ventalló, per acabar, va ser un in-
cendi també molt ràpid a causa del 
vent, en el qual  hi havia força repro-
duccions, i és on vam treballar les 
adf; aquí vam veure com n’és de fo-
namental la intervenció dels tractors 
llaurant els camps, fent que el foc no 
es propagui. Aquí es veu la importàn-
cia que no es perdin les zones de cul-
tiu. Igual d’important és la interven-
ció de les cubes de les adf per portar 
aigua als camions de bombers.

Per finalitzar, aquests últims dies hem 
format part del preventiu als focs ar-
tificials de les Festes del Tura, de les 
Festes de Tortellà i de les Festes de 
Besalú.

Una altra de les intervencions que 
es van fer va ser el rescat d’un voltor 
que havia estat atropellat a l’autovia; 
després de l’avís d’uns conductors es 
va procedir a tranquil·litzar-lo i immo-

Afores, s/n - 17853 ARGELAGUER (Girona) - Spain
Tel. 972 68 70 20 - Fax 972 68 74 16

info@calesdellierca.com - www.calesdellierca.com
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bilitzar-lo, ja que tenia l’ala trencada, 
i es va avisar als agents rurals que se 
l’emportaren al centre de recuperació 
que tenen.

Tota aquesta feina no acaba aquí, 
aquest novembre hem fet a Argela-
guer la formació pràctica organitza-
da per la Federació de adf Garrotxa 
als nous voluntaris, 20 aspirants de 
carnet verd de la comarca. Donem la 
benvinguda a tots ells, especialment 
al nou voluntari de la nostra ADF.

També hem participat en les forma-
cions anuals teoricopràctiques amb 
els bombers d’Olot, als quals agraïm 
la seva col·laboració, i també en la 
jornada formativa sobre risc sísmic i 
volcànic que es va fer a Olot.

Continuem amb el programa de nete-
ja i manteniment de camins dels nos-
tres municipis i expressem el nostre 
agraïment una vegada més a l’associ-
ació de caçadors d’Argelaguer per la 
tasca que fa amb el manteniment de 
camins.

Per acabar, us volem recordar que del 
16 d’octubre al 14 de març estem en 
època autoritzada per fer cremes i 
que s’ha de demanar el permís de foc. 
Aquest document el podeu tramitar 
al vostre ajuntament. Demanem que 
tingueu cura de fer les cremes amb la 
màxima precaució possible.

PERÍODE DEL 16 D’OCTUBRE AL 14 DE MARÇ
(ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer)

ES POT CREMAR amb l’únic requisit de comunicar-ho directa-
ment al Departament de Medi Ambient i Habitatge (cos d’Agents 
Rurals), o mitjançant els ajuntaments i consells comarcals.

PERÍODES DEL 15 DE MARÇ AL 14 DE JUNY
I DEL 16 DE SETEMBRE AL 15 D’OCTUBRE
(DECRET 64/1995, de 7 de març)

Queda PROHIBIT fer foc en terreny forestal i en la franja de 500 
metres que l’envolta.
No obstant això PODEN CONCEDIR AUTORITZACIONS per 
a realitzar cremes els caps comarcals del cos d’Agents Rurals a 
les afores comarcals, o tramitar-les mitjançant els ajuntaments 
corresponents.

PERÍODE DEL 15 DE JUNY AL 15 DE SETEMBRE
(DECRET 64/1995, de 7 de març)

Durant aquest període i en els municipis declarats d’alt risc, que-
da TOTALMENT PROHIBIT fer foc.
Excepcionalment, el director general del Medi Natural, previ 
informe del cos d’Agents Rurals, pot autoritzar aquelles cremes 
que per raons justificades només es poden realitzar en aquest 
període.

Recordem que us podeu posar en contacte 
amb nosaltres al:

 676 974 467

 Adf Argelaguer Besalú i Sant Ferriol

Si estimes la terr  a
i estàs inter essat
a fer -te vol untar i,
posa’t en con tacte

amb nosaltr es
i t’ex plicar em

com  ho has de fer .
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Vivim una etapa de transició entre un model analògic 
i un de digital, tal com va passar en el seu moment 
amb invents com la impremta o el telèfon per esmentar 
només un parell dels canvis tecnològics que han incidit 
en la vida humana, de la mateixa manera, Internet ho 
ha modificat tot. Aquests canvis, no són immediats, 
però pels avenços que suposen inexorablement es van 
imposant arreu. Penseu com eren i per a què servi-
en els primers telèfons mòbils que vau tenir i com és 
l’smartphone: el telèfon intel·ligent, l’ordinador de but-
xaca que segur ara porteu sempre a sobre.
Les biblioteques són equipaments que es veuen molt 
directament “afectats” per aquests canvis. Ja fa uns 
anys que hi ha un debat de com cal enfocar aquests 
equipaments a la nova realitat, convertint-los en cen-
tres cívics i socials, on a més de la lectura, ofereixin 
altres activitats d’interès per als usuaris.
Davant d’aquest escenari, vam començar a pensar en 
el futur del nostre equipament, i al blog del Cau de llu-
na, proposàvem la creació de diferents grups d’interès.

Donem la benvinguda al primer grup que s’engega: Grup 
de debat i lectura sobre alimentació i cuina. La pri-
mera trobada del grup es va fer el dia 17 de novembre i 
va tenir molt bona acollida. Aquest grup es reunirà cada 
15 dies els dimecres a les 10 h a la Sala de lectura.
Continuem oberts i disposats a rebre totes les vostres 
propostes d’activitats a la Sala de lectura. Des del Cau 
de Lluna us ajudarem, en tot el que faci falta, referent a 
la difusió, organització, participació, recerca temàtica de 
llibres, tant si l’actual situació permet fer-ho a la sala de 
lectura, a l’aire lliure o en l’organització de grups virtuals.

Per a més informació, visiteu el nostre bloc:
https://caudelluna.wordpress.com/noticies/

DONACIONS 
Les donacions són una via d’ingrés de material bibliogrà-
fic i documental, les quals consisteixen en la cessió gratu-
ïta d’un document o conjunt de documents, en qualsevol 
format, suport o data, per persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades. Donacions rebudes d’un particular 
i de duplicats de diferents biblioteques gironines: 
• Barcelona blanc i negre
371 fotografies de X. Miserachs
• La Mejor cocina con flores, plantas y frutos silvestres
Iolanda Bustos
• El Llibreter de Kabul
Asne Seierstad
• Buenas noches, y buena suerte
Un film de George Clooney

CAU DE LLUNA Sala de lectura
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• L’estranya desaparació d’Esme Lennox
Maggie O’Farrell

Una altra singular donació, la que ha fet la Biblioteca Just 
M. Casero de Girona, ens ha donat un moble que hem 
reciclat com a expositor per a les revistes de la Sala.

ADQUISICIONS
Adreçades als alumnes de batxillerat, ara poden trobar al 
Cau de lluna les lectures prescriptives que els demanen 
a les matèries comunes de llengua catalana i castellana. 
• Nada, Carmen Laforet

• Antologia de poesia catalana. Nova Tria
• Segunda antologia de la poesia espanyola
• La fundación. Antonio Buero Vallejo
• Aigües encantades. Joan Puig i Ferreter

NOU SERVEI
Consultes TIC a la Sala de lectura, gra-
tuït obert a tothom, dilluns i dimecres de 
9 a 12 h.

MÉS NOVETATS
Hem posat en funcionament un nou canal de comuni-
cació per WhatsApp, exclusiu de la SL Cau de lluna, 
amb el número: 673 39 15 52, com bé sabeu si voleu 
rebre per aquest mitjà les informacions de la Sala de lec-
tura heu d’afegir-nos als vostres contactes. Tenim a punt 
els llibres que ha comprat l‘Ajuntament per la Sala de 
lectura. Trobareu tota la llista al bloc del Cau de lluna.
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Argelaguer en xifres

Per a més informació municipal, recordeu que podeu consultar la nostra pàgina web, a la qual us convidem 
a fer-vos subscriptors, així en rebreu totes les novetats.

Recordeu que ho podeu trobar i consultar a la pàgina web el Portal de transparència.

Naixements
Olau Ferragut Camps  22-7-2021

Ronda Les Mates, 28-30 (Pol. Ind. Les Mates)
17800 OLOT (Girona)

Tel. 972 26 09 75 - Fax 972 27 03 43
E-mail: refl usa@refl usa.com - web: www.refl usa.com

Font: Consorci Sigma.

Defuncions
Paula Suñer Gardella 24-01-2021 

Joana Aymerich Rigau 29-06-2021

Joan Casadevall Barnadas 06-07-2021

Joan Vidal Masoliver 16-08-2021

Montserrat Massana Molera 07-09-2021 
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Des de l’Argelaga ens unim a totes les mostres de respecte i admiració que ha despertat la Montserrat Massana. 
Logopeda, investigadora, directora de la coral Taliqual, mare i dona inquieta, que fins al darrer moment vas des-
plegar la teva energia positiva.
Montserrat, sempre seràs un exemple de valentia, de superació, de simpatia, d’ajudar als altres, d’empatia... 
T’admirem moltíssim! Gràcies per les estones i els records que ens has deixat a cadascun de nosaltres... Sempre 
ens quedarà el teu somriure...
Merci per tot...
Reproduïm a continuació el text que ella va escriure pel seu recordatori, amb una foto seva; la carta que també va 
escriure ella perquè fos llegida el dia de la festa organitzada per celebrar la seva vida. Els dos dibuixos, els va fer 
amb la mà esquerra durant l’últim any: un és del castell tal com el veia des de la seva cuina i l’altre és l’interior de 
casa seva (podeu consultar els dibuixos que va fer a https://montserratmassanamolera.wordpress.com/category/
dibuixo/).
En aquest mateix web podeu trobar la lletra de la cançó de L’oreneta: https://montserratmassanamolera.word-
press.com/2021/09/27/loreneta/

El consell de redacció

“Namasté”, Montserrat!

Agraeixo molt la vida i sobr etot el fet de 
poder viure-la.
Una cosa que m’ha ensenyat la vida és que 
s’ha de viure cada moment, aprofi tar cada 
sensació, cada color , cada olor , cada gust, 
cada so de la terra..., i gaudir sempre del que 
tenim, de l ’aquí i de l ’ara. 
He conegut gent, he visitat molts indrets, 
he tastat menjars increïbles, he viscut la 
música des de dins. I encara em queda molt 
per aprendre.
Us he estimat a tots.
Ara, per fi  ll iure, volo amb els ocell s, cap al 
cel infi nit.

Montserrat
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Gràcies a tots els que esteu aquí. I als que no hi sou, també gràcies.

Agraeixo molt la vida i sobr etot el fet de poder viure-la.
He tingut moments de tot, però en general he estat molt feliç.
Cada dia, un nou aprenentatge. Un nou repte. Sempre mirant 
endavant.
He intentat viure bé la vida, tot i que a vegades m’he equivocat: 
això no m’ha fet defall ir. S’ha d ’aprendre a aprendre dels 
error s.

Agraeixo sobr etot el fet de poder venir a viure aquí al poble, que 
això ha determinat molt la meva vida. He pogut veure créixer 
els meus fi ll s en un entor n molt sa i natural.
M’ha agradat molt ser logopeda. He treball at molt i crec que en 
aquest àmbit hi he apor tat el meu granet de sor ra.
Si visqués una altra vegada, canviaria ben poques coses. Revisant el meu passat, estudiaria més música de ben petita, 
col·labor aria amb una ONG i no estudiaria Medicina. Però per la resta... no em penedeixo de quasi res.

He intentat ser una persona coherent, amb el que penso, amb el que dic, amb el que crec i amb el que faig. Sempre he 
volgut ajudar al meu voltant: la solidaritat sempre ha estat un repte per a mi. I moltes vegades no me n’he sor tit, però 
com a mínim ho he intentat.

Com tots sabeu, la meva malaltia és degenerativa i m’ha costat molt acceptar-ho. Veure que vaig perdent poc a poc, que 
cada cop puc fer menys coses de les que feia abans i que tant m’agraden... però ara crec que m’hi he rendit i l ’accepto tal 
i com és. Aquesta malaltia m’ha ensenyat a tenir més paciència, a agrair tot l ’afecte i l ’ajuda dels altres, i a acceptar la 
simpatia de les persones que m’han vingut a veure. M’ha donat l ’opor tunitat de conèixer més a la gent que m’ha vingut 
a visitar i a cuidar, a captar les coses agradables del meu entor n, a gaudir molt de les sensacions... I encara una altra 
cosa: aquesta malaltia m’ha donat l ’opor tunitat de poder acomiadar-me, com estic fent ara. Estic passant per un procés 
d ’acceptació positiva, una manera feliç i tranquil·la d ’acabar la meva vida. Intento trobar-hi pau.

M’acomiado de tots vosaltres:
Els pares, que m’heu donat la vida. El pare i la mare: els meus grans mestres.
Els meus germans, que hem compartit entremaliadures, cantades (fi ns i tot rentant els plats), jocs i passejades.
El Francesc, company de viatge i de vida. Sense tu res hagués estat igual.
Els meus fi ll s: Joan, Alba, Genís i Eloi. He intentat ser una bona mare per vosaltres i m’heu fet molt feliç: sou el meu 
gran tresor .
Els meus nebots, que a tots us he vist créixer i fer-vos grans persones.
A les cunyades i cunyats, que ja for meu part d ’aquesta gran família i heu aguantat un munt de massanades-molerades.
Als tiets i tietes, de qui sempre he envejat la vostra estimació.
A tots els cosins Molera, per les nostres inoblidables cosinades.
Als amics, tants i tants que no els puc comptar: de la cor al, de l ’esplai, de l ’agrupament, músics, la gent de Mèxic i de la 
Plaça del Rei, les logopedes, la cor al Taliqual, els de Quarts de Quinze, la rondall a de Salt, i molta més gent d ’Argelaguer, 
de la Garrotxa i altres indrets del món. Sempre m’heu fet costat en els diferents moments de la vida.

Us estimo!

Montserrat
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Argelaguer, com cada any, va commemorar la Diada amb una concentració 
a les 10 h davant l’Ajuntament, on el Consistori va fer la lectura del mani-
fest d’Òmnium Cultural i després l’entitat Casal de la Gent Gran va llegir el 
seu parlament. Tancant l’acte, la hissada de l’estelada al pal de la rotonda 
i l’himne d’“Els segadors”. Igual que l’any passat, des del nostre poble 
tampoc no es va poder organitzar l’autocar per anar a la concentració de 
Barcelona, però moltes assemblees territorials ho van fer. 

Malgrat el desencís i la severitat de la Covid, aquesta Diada del 2021 ha 
estat un recordatori de la persistència del sobiranisme. Tant Òmnium com 
l’ANC mantenen la seva capacitat mobilitzadora i l’independentisme ha 
tornat a fer una demostració de força al carrer amb milers de ciutadans 
manifestant-se al centre de Barcelona. Amb la samarreta vermella sota 
el lema “Lluitem i guanyem la independència” van començar la marxa 
en moviment des de la plaça Urquinaona fins al parc de la Ciutadella, i 
quatre anys després ho han fet al costat dels presos polítics. Aquesta Diada 
ha estat un clam per l’amnistia, l’autodeterminació i la República Catalana.

El 2 d’octubre també es van organitzar tres marxes als Països Catalans (Nord, 
Ponent i Centre) per reivindicar l’1 d’octubre i actes polítics arreu del territori. 
Molta gent d’aquest país segueix alçada per construir un país lliure i social-
ment just, però la divisió interna entre els partits independentistes, la falta de 
rumb compartit, els resta il·lusió.

Assemblea Local

Onze de Setembre
Diada nacional de Catalunya 2021

Homenatge a la Vellesa
Es va lliurar una placa commemorativa a dues persones que havien fet 90 anys: Maria Dolors Sala Ayats i Marcelino 
Vila Balateu.

A més l’Ajuntament va obsequiar les persones jubilades del poble amb una ampolla de cava i un bracet de gitano.
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Concert Paula Valls
Primer concert amb públic, gratificant i emotiu per la 
cantautora i els espectadors. Se celebrà amb notable 
assistència. 

Cinema per als petits
Els més petits van passar una bona estona veient Babe 
el porquet valent, una comèdia australiana que feia 
riure i transmetia tendresa; i Com ensinistrar el teu 
drac, que transcorre en una illa fictícia on els dracs 
destrossen les cases i s’enduen els ramats dels víkings. 
Al final es fan amics i dissenyen una nova manera de 
viure. Una lliçó indirecta d’adaptació i convivència.

Xerrada, Lectura, Col·loqui
Ada Castells durant l’estada a l’hotel Riu d’Olot, on 
escrivia la novel·la Fragilitat, va col·laborar en les ac-
tivitats “d’estiu a la fresca d’Argelaguer” llegint dos 
capítols de la novel·la i engrescant els participants a 
dialogar sobre aquests.

Cinema per als més grans
Els més grans van veure Capità Fantàstic pel·lícula fan-
tàstica i espectacular, on uns pares construeixen una 
espècie de paradís autosuficient per criar els seus fills 
i El discurs del rei pel·lícula històrica i relacionada amb 
el tractament del tartamudeig. Un drama biogràfic i de 
superació.

Country
Ja fa uns quants estius que els de l’escola de country 
de Besalú ens delecten amb els balls típics de l’oest 
americà  que animen els assistents a participar-hi.

Actualitat

Divendres a la fresca estiu 2021
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Taller de retrats
En l’espai del safareig, la companyia la “Sal d’Olot” 
ensenyà als nens i nenes a fer un retrat, agafant com 
a model personatges de contes o fent un retrat lliure. 

Concert de guitarres “Duet Rubio/Franc”
El duet Rubio/Franc ens va oferir una actuació en direc-
te potent i expressiva, combinant peces atrevides i ple-
nes de vitalitat amb d’altres d’una profunda i delicada 
sensibilitat. Una actuació perfecta gràcies a la sintonia 
entre les dues guitarristes.

La Fleca
d’Argelaguer

Ctra. d’Olot, 15 - 17853 ARGELAGUER
Tel. 972 68 75 49

Ctra. Olot, 35
ARGELAGUER
Tel. 972 28 71 56

Actualitat
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Gent d’Argelaguer

COVID A ARGELAGUER
Encara ara consultem les xifres municipi a municipi per comprovar que no torni a pujar i per conèixer els casos 
diaris; acceptem amb recel que les coses milloren i que per a moltes activitats ja no hi ha restriccions; descon-
fiem del fet que ens diguin que a l’exterior ens podem començar a treure la mascareta, molts preferim anar a 
poc a poc... Estem parlant, és clar, de la Covid-19.
Fa tant que es va instal·lar a les nostres vides, capgirant-les i fent realitat els arguments d’algunes pel·lícules 
de ciència ficció, que sovint ens costa calcular quants mesos fa que no vivim sense mascareta, sense angoi-
xes, sense el virus. L’epidèmia ens ha fet ampliar el vocabulari: ara parlem de contactes estrets, bombolles 
de convivència, càrrega viral, de l’espai salut i els certificats covid… entre d’altres. Tant de bo que, sigui de 
la manera que sigui, puguem retrobar una vida sense mascaretes, gel hidroalcohòlic, distància de seguretat i 
quarantenes… Tant de bo…
Malgrat que en la majoria dels casos els símptomes acostumen a ser lleus, semblant als d’una grip, en d’altres 
poden arribar a ser greus i a produir complicacions, i a generar el que s’anomena Covid persistent, una nova 
situació clínica que es dona en algunes persones que han patit la infecció per SARS-Cov-2 i que després de 
la fase aguda, no tornen a l’estat de salut basal. Els símptomes que pateixen les persones que tenen la Covid 
persistent són molt diversos i se n’han arribat a descriure fins a dos-cents.
A Argelaguer, com en la resta de municipis garrotxins, la incidència de la malaltia s’ha mantingut en general 
alta, i tots coneixem més d’una persona que l’ha passada sigui de forma lleu, moderada o més greu, que han 
arribat fins i tot a la hospitalització o que han vist que els símptomes persistents poden ser un autèntic malson. 
Ara que les coses es van calmant, que molts en poden parlar des de la distància perquè en general poden dir 
que està superat, a algunes persones del poble que van estar molt malalts els demanem que comparteixin 
l’experiència, que ens expliquin com ho van viure i com van superar la Covid. Aquestes persones són la Dolors 
Giménez, l’Artur Ginesta i la Clara Oliveras.

divendres tenia una mica de mal de cap i vaig pensar 
que era l’estrès de tota la setmana. Doncs no, quan 
aquell dissabte ja no em podia ni moure, vaig comen-
çar a mirar l’aplicació de la Meva Salut i no hi havia res 
penjat, jo ja em vaig aïllar preveient el pitjor i efecti-
vament, al vespre pengen el resultat i era positiu per 
SARS-Cov-2. En aquell moment em vaig enfonsar, vaig 
pensar no pot ser que em passi a mi. Em vaig posar 
en contacte amb la direcció de l’escola de Tortellà i ho 
vaig comunicar, havien de confinar el meu grup. 

No vaig estar en contacte amb ningú que tingués la 
Covid i no sé com em vaig contagiar. Aquelles setma-
nes anteriors no vaig portar els nens a cap extraescolar 
ja que en aquell moment es feien mitjançant videotru-
cades, tampoc vaig anar a comprar, vaig anar dos dies 
al CAP per fer-me unes proves i vaig anar a treballar 
a l’escola, tampoc vaig tenir cap contacte social en 
aquells dies. Encara em pregunto com el vaig agafar.

Com va començar tot? Com creus que t’has po-
gut contagiar? Com reacciones quan et diag-
nostiquen la Covid?

Tot va començar el dissabte 23 de gener al matí, em 
vaig començar a trobar força malament: febre, mal de 
cap i molt de cansament. El dijous 21 de gener ens 
havien fet un cribratge a l’escola a tots els mestres, el 

DOLORS GIMÉNEZ
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Quins símptomes tenies a l’inici i com va anar 
evolucionant la malaltia?

Al principi tenia mal de cap, febre, molt cansament i 
estava molt aixafada, no em podia moure del llit. El 
segon dia, em vaig voler fer la valenta i anar-me a 
dutxar ja que havia suat molt amb la febre… aquesta 
decisió va ser molt poc encertada ja que vaig perdre el 
coneixement dues vegades fent-me un cop fort a les 
costelles, em vaig obrir el front, i vaig quedar ben ma-
segada… La cosa va empitjorar entre el 5è i el 7è dia, 
llavors em costava molt respirar, la febre no baixava i la 
part esquerra del meu cos no em responia. Em van fer 
anar al CAP per visitar-me a la carpa i allà ja em van dir 
que cridaven una ambulància i cap a urgències, allà em 
van fer proves i em van dir que tornés cap a casa que 
si empitjorava pugés una altra vegada. Al cap de dos 
dies la cosa no millorava, vaig tornar a la carpa i em 
van tornar a cridar l’ambulància per pujar-me a Olot. 
Em van tornar a fer tota mena de proves i em van dir 
que estava molt baixa però al límit, que a veure si ho 
podia acabar de passar a casa. Van passar un parell 
de dies més i la pneumònia bilateral va semblar que 
anava millorant, la febre em va anar baixant i era més 
intermitent… però en total vaig estar 18 dies aïllada 
i amb símptomes, després el virus representava que 
havia marxat i jo tenia molts anticossos, però no em 
podia ni aixecar del llit. 

Aquests 18 dies sola en una habitació i un bany, van 
ser dels pitjors de la meva vida. No poder veure ni als 
meus fills va ser molt trist. Va haver-hi algun moment 
que em vaig pensar que em moria, amb la febre i els 
deliris no sabia si quan em despertaria estaria viva, no 
volia dormir, vaig passar por, em vaig sentir molt sola 
i sense ajuda, jo era l’única que havia de lluitar per 
vèncer al virus. Cada dia el meu fill Martí em feia un 
suc de taronja i me’l deixava a la porta, en Jordi feia el 
menjar i ens cuidava a tots i a l’Arnau i a en Martí els 
veia i parlava amb ells per videotrucada.

Quan ja feia un mes que havia donat positiu, vaig anar 
a caminar amb unes amigues, els metges em deien que 
havia d’obrir els pulmons i caminar, però estava feble 
i caminava molt a poc a poc. Vaig intentar agafar el 
cotxe i tenia molt poca força al braç esquerre. Aquell 
vespre vaig començar a convulsionar i se’m va quedar 
tota la part esquerra del cos entumida, i després la part 

dreta. Van trucar al 112 i va venir l’ambulància, jo em 
pensava que tenia un atac de cor però vaig tenir una 
crisi d’ansietat (mai n’havia tingut cap i no sabia què 
m’estava passant). En fi, el fet que anava veient que 
tothom que havia passat la Covid s’estava recuperant i 
jo no, en el meu inconscient va provocar que l’ansietat 
s’apoderés de mi i em fes aquella mala passada. Per 
sort, després d’estar unes hores a l’hospital vaig sortir 
i vaig anar a descansar a casa, de mica en mica i sen-
se cap més medicació que la meva fortalesa i l’ajuda 
dels familiars i amics, vaig anar superant la situació. 
Vaig començar a recuperar pes i força, i de mica en 
mica vaig anar millorant. Van ser 4 mesos molt durs 
fins que vaig tornar a ballar i a treballar. La dansa em 
va ajudar a recuperar-me a nivell físic, de coordinació 
i de musculació i tornar a l’escola, em va ajudar molt 
emocionalment. 

Vas necessitar hospitalització? Segueixes amb 
controls mèdics?

Com ja he explicat abans, vaig anar tres vegades a 
urgències i se’m van quedar unes hores, però no em 
van hospitalitzar, en aquell moment estava tot força 
col·lapsat. 

Pel que fa als controls mèdics encara fa poc vaig re-
visar-me la visió perquè em va canviar després de la 
malaltia. I l’última prova més general que em vaig fer 
va ser a principis d’estiu, un TAC toràcic.

Fins quan van durar els símptomes?

Encara tinc alguna seqüela, dolor a la part esquerra del 
cos i no puc aixecar gaire pes. També tinc molta menys 
capacitat pulmonar i de seguida em constipo, suposo 
que els pulmons estan més dèbils.

Com ho ha viscut la teva família?

Uf... En Jordi també va donar positiu en aquell mo-
ment, però per sort només va estar un parell de dies 
malament i va poder ocupar-se dels nens, li ha tocat 
fer-se càrrec de tot durant uns quants mesos i pobre, 
sempre li agrairé. I els nens, que sempre van donar 
negatius i no van patir la malaltia, van viure el pati-
ment de tota la situació: l’aïllament d’una mare, les 
ambulàncies, el que deien els metges, el moment de 
l’atac d’angoixa... en fi, que us haig d’explicar més, 
per oblidar!
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Vas necessitar hospitalització? Segueixes amb 
controls mèdics?

En aquest punt  que deia de començar a dir coses sen-
se sentit i trobar-me més malament la família va por-
tar-me a l’hospital d’urgències i vaig quedar ingressat. 
Ha passat temps i sí, encara estic pendent d’un control 
dels pulmons.

Fins quan van durar els símptomes?

Puc dir que no he tornat a sentir-me fort fins a principis 
d’octubre; per tant, això vol dir que tot plegat ha durat 
9 mesos.

Com ho ha viscut la teva família?

A casa tots hem rebut, però ho hem portat amb resig-
nació. Però també és cert que hem quedat molt can-
sats i farts d’aquesta història.

I ara, com valores globalment l’epidèmia? Quin 
missatge voldries transmetre referent a la ma-
laltia?

Ens ha tocat molt a tots, però el que més sorprèn és 
la facilitat d’oblit de molta gent que pensa que això ja 
està, i penso que ha vingut per quedar-se. 

Com va començar tot? Com creus que t’has po-
gut contagiar? Com reacciones quan et diag-
nostiquen la Covid? 

Soc sanitària (aux. de clínica), a la residència on tre-
ballo em van demanar per treballar a una planta ha-
bilitada exclusivament per Covid. Durant la primera 

Gent d’Argelaguer

I ara, com valores globalment l’epidèmia? Quin 
missatge voldries transmetre referent a la ma-
laltia?

La pandèmia sembla que va millorant però, a mi, ara, 
ja no em sorprèn res.

Aquesta malaltia pot afectar de manera molt diferent, 
és com la loteria, a mi em va tocar passar-ho malament 
però almenys estic viva i m’ha fet adonar que cal viure 
cada moment i cada instant de manera intensa. Estar 
amb els teus i compartir amb les persones que més 
estimes el dia a dia. 

El meu missatge és que jo respecto totes les opinions 
sobre aquest virus però que no s’ho prenguin a la lleu-
gera, no desitjo a ningú passar pel que jo vaig passar.

 

Com va començar tot? Com creus que t’has po-
gut contagiar? Com reacciones quan et diag-
nostiquen la Covid?

Tot va començar amb el que semblava un refredat; en 
aquell moment no tenia ni idea del fet que pogués ser 
covid, no tenia cap sospita. En el moment de rebre la 
mala notícia del positiu vaig reaccionar amb ràbia, per-
què vaig sentir-me responsable del contagi de la famí-
lia i els companys de feina.

Quins símptomes tenies a l’inici i com va anar 
evolucionant la malaltia?

En principi tenia febre i malestar, i a partir del setè dia 
vaig començar a sentir molt  de decaïment i pèrdua de 
gana i de ganes de fer res... Tot això va anar a més fins 
a arribar a perdre el cap i començar a dir coses sense 
sentit.

ARTUR GINESTA

CLARA OLIVERAS
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onada del 14 de març al juny no em vaig contagiar, a 
la segona onada va ser diferent, era la soca britànica, 
teníem molts residents contagiats i professionals, ana-
va molt de pressa i aquí va ser on em vaig contagiar jo. 
Ens vam fer la PCR rutinària com cada setmana, estava 
convençuda que era negativa, va ser una gran sorpre-
sa, com que ens fem les proves nosaltres mateixes i jo 
la primera setmana era completament asimptomàtica 
vaig creure que se m’havia contaminat la mostra, vaig 
telefonar al director li demano si era possible tornar 
a repetir la mostra, la repeteixo i torno a sortir positi-
va, vaig sentir tanta impotència, ràbia... jo em trobava 
molt bé i feia falta a la feina, hi havien molts contagiats 
tant residents com professionals, la situació era alar-
mant i jo trobant-me bé m’havia de quedar a casa, no 
m’entrava al cap! 

Quins símptomes tenies a l’inici i com va anar 
evolucionant la malaltia? 

La primera setmana asimptomàtica, però de cop d’un 
dia per l’altre tinc molta tos seca i moltíssima febre, no 
baixava de 41/42 °C i m’afogava. Recordo que qualse-
vol moviment era un sobreesforç, la saturació era molt 
baixa, tenia molt de mal de cap, era horrorós! Quan 
em van poder fer baixar la temperatura, vaig estar no 
recordo si dies o setmanes que tenia febreta i el mal 
de cap anava a estones, però després van començar 
les taquicàrdies, tenia un gran xafament, em costava 
fins i tot parlar, la tos persistia... Caminar per casa era 
tota una odissea! Com que vaig saturar tan poc em va 
afectar la memòria, no recordava si havia menjat o no, 
hi ha una setmana que quasi no recordo res, la me-
mòria recent si no ho apuntava no ho recordava, o em 
quedava en blanc, conèixer algú, saber que la coneixes 
però no poder recordar de cap manera qui és ni de què 
la coneixes, crea una impotència... quan ja estava un 
xic millor intentava sortir una mica cada dia a passeig, 
una cosa que sembla tan fàcil i tant que costava, de 
casa meva al carrer dels Perers tardava 30 minuts i fent 
descansos, el cap volia, però el cos no acompanyava, 
m’ofegava i les palpitacions no afluixaven ni la tos, en-
cara saturava poc i estava molt cansada, poder arribar 
a Morató a peu em va costar moltíssim, vaig tardar 
setmanes però cada dia intentava fer un trosset més, 
recordo que el dia que ho vaig aconseguir em vaig 
emocionar, semblava que havia pujat al Taga! Els met-
ges em deien que caminés força, per obrir pulmons, 

hi tenia dues taques negres, costava molt i qui em co-
neix sap que m’apassiona caminar, el meu objectiu era 
arribar al Guilar, però era un impossible, vaig tardar 
dos mesos, però ho vaig fer, una amiga em va dir: “Va 
provem-ho!”, jo ho veia difícil, va tenir molta paciència 
perquè vam tardar més de 2 hores en arribar-hi. Em 
vaig fer un fart de plorar quan vaig arribar. 

Vas necessitar hospitalització? Segueixes amb 
controls mèdics? 

No vaig estar hospitaltzada, però per imprudència 
meva, vaig anar a urgències tres vegades, tenia dues 
taquetes negres a un pulmó, molta febre i saturava 
baixíssim, em van dir que m’havien estabilitzat una 
mica la febre i saturació i que anés a casa, però que a 
la més mínima que em pugés la temperatura telefonés 
a una ambulància que no m’ho penses i m’ingressa-
rien, em va pujar la febre i em va baixar la saturació 
i aquí lo fotut de la covid, l’estar sol, em vaig quedar 
adormida i d’aquí els problemes de memòria. Ara ja no 
faig seguiments mèdics.

Fins quan van durar els símptomes? 

Els símptomes, dos mesos llargs. 

Com ho ha viscut la teva família?

M’han explicat que els he fet patir molt. Tot i que a 
casa hi havia l’Aniol, el meu fill petit que també es 
va contagiar de covid, però ell ho va passar molt lleu-
ger, en vaig tenir molta sort, em va ajudar molt, tot i 
que no podíem estar junts. També vaig tenir el suport 
d’amics, família, coneguts, veïns que em telefonaven, 
m’escrivien..., els hi vull agrair molt sincerament, em 
feien sentir acompanyada quan et sents tan sol. 

I ara, com valores globalment l’epidèmia? Quin 
missatge voldries transmetre referent a la ma-
laltia? 

Ara valoro l’epidèmia com un avís, ens estem carregant 
el planeta, jo crec que ens ha fet reflexionar, pensar i 
fer les coses diferents a nivell mundial. 

Jo diria que no hem de tenir por, però sí respecte, ser 
prudents, hem de viure el dia, avui hi som, demà qui 
sap! Avui és la Covid, l’any que ve potser una altra 
cosa, hem de viure, disfrutar sense abusar.

Dolors Figueras / Dolors Olivé
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Brigada Jove

BRIGADA JOVE ARGELAGUER ESTIU 2021
Bones!, ja ha passat un estiu i amb ell unes noves brigades. Aquest any hem sigut més que mai! Érem 10 en total, 
cosa que ens ha permès fer la feina més de pressa.
Com cada any, hem tornat a rentar-li la cara a les cabanes del Garrell i també hem preparat l’escola pel curs se-
güent: envernissant les estructures de fusta i repassant els jocs pintats a terra. A més, hem reciclat la brossa dels 
carrers i n’hem escombrat alguns per treure’n les fulles i les males herbes.
L’Ajuntament també ens ha demanat ajuda per muntar una nit de cinema a l’era: hem netejat els voltants de fulles 
i restes de la festa de Sant Joan, i hem muntat les llums de colors per il·luminar la zona. Com a tasca estrella, i ho 
dic perquè és la que més ens ha agradat, hem netejat l’interior del campanar de l’església de Santa Maria, quedant 
tots plens de pols! Els nostres encantadors monitors, en Flavi i la Cristina, ens han acompanyat en totes les tasques 
i ens han ajudat durant tot el mes.
Com a compensació setmanal hem pogut anar cada dijous a la piscina de Tortellà, i ens ho hem passat molt bé ju-
gant als jocs que ens ha proposat en Flavi. L’última setmana, ens han organitzat un taller de gestió de les emocions 
del qual n’hem quedat encantats.
Finalment, per celebrar l’acabament de les brigades: sortida al parc aquàtic de Roses! Ens ho hem passat la mar 
de bé acomiadant-nos de les brigades tots remullats.
Han estat unes brigades genials, i la Covid no ens ha impedit passar-nos-ho bé!

Brigada jove

 Cabanes del Garrell

 Sortida a Aquabrava Netejant carres  Netejant el campanar

 Pintant els jocs de l’escola

 Netejant la resclosa

 Taller de gestió de les emocions

 Preparant nit de cinema
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La Daina, nascuda l’11 de setembre de 2002, 
actualment estudia publicitat i relacions públiques a la 
universitat Pompeu Fabra.

Va presentar el treball  “Quan la moda esdevé art”, 
que, com ens explica,  “tracta sobre la relació entre 
l’art i la moda. Analitzar la relació que s’estableix entre  
aquestes dues disciplines i com han interaccionat du-
rant els últims anys, des del punt de vista de la moda. 
La recerca explora com, en diverses ocasions, la moda 
ha estat capaç de desdibuixar les seves fronteres con-
vertint-se en un canal de manifestació i comunicació 
de l’art, i busca esbrinar fins a quin punt la moda pot 
considerar-se un mitjà d’expressió artístic”.

En el moment d’escollir el tema del treball la Daina co-
menta que “la veritat és que escollir el tema pel treball 
no va ser una tasca gens fàcil, em vaig posar molta 
pressió perquè sabia que havia de fer una bona tria, ja 
que hauria de treballar-hi moltes hores i valia la pena 
que fos un tema que realment em motivés. Des d’un 
principi,  la moda era un tema que tenia present com 
a possible opció, ja que des de ben petita sento que hi 
tinc un lligam especial que l’ha convertit en una part 
important de la meva vida. De totes maneres, la moda 
és un tema molt ampli que calia acotar, centrant l’aten-
ció en algun aspecte més concret. Després de parlar 
amb gent del meu entorn, em vaig adonar que sovint, 
la moda, es veu des d’un punt de vista superficial i frí-
vol, fet pel qual vaig sentir la necessitat de mostrar-la 
tal com jo la percebo, un mitjà molt intens d’expressió, 
bellesa i art”.

Daina Massanet i Jan Ballaz,
participen als Premis Salvador Reixach per a Treballs de 

Recerca de Batxillerat i Projectes Finals de Cicles Formatius

El Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC), amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Santa Pau i de l’Ajuntament d’Olot, convoca des de fa vint-
i-un anys els Premis Salvador Reixach per a Treballs de Recerca de Batxillerat i 
Projectes Finals de Cicles Formatius. 

Es poden presentar els treballs en la modalitat de batxillerat, que concedeix un premi per 
a cadascuna de les modalitats II República, Guerra Civil i Franquisme, Humanitats i Comu-
nicació, Socials i Arts i Disseny. I també ofereixen un premi per a Projectes Finals de Cicles 
Formatius de les modalitats d’Arts i Comunicació, Emprenedoria i Empresa i Anàlisi i Gestió.

En la darrera convocatòria d’aquests premis, dos estudiants d’Argelaguer han presentat els 
seus treballs, la Daina Massanet i Llobet i en Jan Ballaz i Rius.
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La preparació i redacció del treball va mantenir la Dai-
na ocupada aproximadament 6 mesos, especialment hi 
va treballar durant els mesos d’estiu.

El treball s’estructura en diverses parts, tant teòriques 
com pràctiques, i el tema hi és tractat des de diverses 
perspectives. “La part teòrica del treball s’organitza en 
tres grans apartats, en el primer es treballa el concepte 
de moda i tot el que l’envolta, així com el seu origen, 
evolució i la classificació en l’actualitat. En el segon 
apartat, el tema central és l’art, treballant sobre la defi-
nició del concepte, l’etimologia, l’evolució històrica, les 
característiques, la classificació i l’obra d’art. En el tercer 
gran i últim apartat es fa l’anàlisi de sis grans dissenya-
dors del segle XX i XXI, que representen clars exemples de 
la connexió que s’estableix entre l’art i la moda”.

La part pràctica del treball, s’estructura en dos grans 
apartats: ens explica la Daina que “en el primer, s’ex-
posa els resultats de l’enquesta realitzada a professio-
nals del sector de l’art i la moda; en el segon s’explica 
i mostra el projecte creatiu realitzat, a través del procés 
d’elaboració i el resultat final. Aquest projecte va con-

El segon alumne és en Jan, nascut el 10 d’abril de 
2003. El treball de recerca el va presentar quan encara 
no havia acabat el Batxillerat Artístic a l’Escola d’Art i 
Superior de Disseny d’Olot. Ara mateix està estudiant 
muntatge i postproducció audiovisual. 

El treball de recerca es titula “Creació d’un món de fan-
tasia en un context literari” i es basa en la hipòtesi, ens 
diu en Jan, que “soc capaç de crear en un temps reduït 
i amb l’ajut d’eines digitals un món de fantasia que 
es pugui comparar amb els d’obres exitoses ja publi-
cades. Consisteix, doncs, en el meu procés de creació 
d’un món imaginari on s’hi puguin situar històries, en 
aquest cas encarat a la novel·la fantàstica”.

En Jan ens explica que “el treball originalment era una 
comparació de mapes medievals reals amb mapes de 
mons imaginaris, per tal d’esbrinar què tenen en comú 
i com estan relacionats. Quan ens van confinar, però, 
va ser impossible fer la recerca històrica com hauria 
volgut, ja que no vaig poder anar a cap exposició ni 
arxiu, d’on pretenia extreure la majoria d’informació. A 
més, al cap de poc d’haver començat a fer el treball ja 
vaig veure que el tema dels mapes medievals em moti-

sistir en el tintat de diferents teles, seguint un procés 
artístic, i la posterior transformació d’aquestes teles en 
múltiples peces de vestir que finalment es van conver-
tir en una obra artística dinàmica. La darrera part del 
treball són les conclusions”.

Des de l’institut li van proposar a la Daina presentar als 
Premis Salvador Reixach el seu treball, i ella hi va ac-
cedir. Ha estat tota una experiència; aquesta jove estu-
diant conclou donant “molts ànims a tots aquells que 
hàgiu de fer el treball de recerca i animar-vos a buscar 
un tema que us interessi de veritat. No us mentiré, al 
final fer aquest treball és un pal, si vols tenir un bon 
resultat has de dedicar moltes hores i esforços a l’estiu 
i n’acabes una mica fart, però si el tema té un sen-
tit especial per tu posar-s’hi és més fàcil i pots acabar 
disfrutant-lo i tot. El meu consell seria que dediqueu 
temps a escollir el tema i penseu bé com podeu apren-
dre i gaudir fent el treball. Ah, i no intenteu tenir-ho tot 
plantejat abans de començar, el treball es va construint 
i evoluciona a mesura que hi vas treballant! Tal com 
deia Picasso, “la inspiració t’ha de trobar treballant”.

vava molt poc, així que quan em vaig quedar tancat a 
casa vaig decidir eliminar la part històrica del treball i 
ampliar el contingut del vessant fantàstic. Al cap d’un 
parell de canvis d’hipòtesi va sorgir el treball final”.

Hi va esmerçar “comptades tinc unes cent cinquanta 
hores de feina, però en realitat van ser moltes més. Du-
rant el mig any que vaig estar fent el treball no deixava 
de pensar i repensar idees i conceptes de Bünos (el 
món de fantasia resultant del treball), així que és com-
plicat ser més concret que això. Durant aquell temps 
no me’l treia del cap, cada dia se m’acudien coses no-
ves i canviava detalls de les que ja tenia pensades. Vaig 
tenir la bona idea d’escollir un tema que m’apassionés, 

Personatge
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així que li vaig dedicar tot el meu temps amb ganes i 
motivació”.

Pel que fa a la seva estructura, “el treball consta, així a 
grans trets, de tres parts. La primera serveix per posar 
en context el lector. Hi presento què he tingut en comp-
te a l’hora de fer el treball, quins són els meus referents 
i les definicions d’alguns dels conceptes que faig ser-
vir, per tal que es pugui entendre la resta del treball. 
A la segona part faig un seguiment del meu procés 
de creació del món, explicant com he encarat cada un 
dels factors que crec que són importants quan crees un 
món imaginari, i a la tercera, on incloc també les con-
clusions, faig una breu comparació del món resultant 
amb Scadrial, un dels mons imaginaris de Brandon 
Sanderson. A part d’això, a l’annex del treball presento 
informació detallada de Bünos, incloent la gramàtica 
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viuen i algun o altre detall més que no vaig poder in-
cloure a la memòria”.

El treball es va presentar als premis a través de l’es-
cola i en Jan no en va saber res més fins que va rebre 
un correu d’invitació com a finalista. Un cop acabat el 
treball en Jan “va seguir ampliant i detallant el món, 
així que la versió que hi ha a la memòria no és la final. 
Espero poder presentar Bünos com déu mana algun 
dia, amb una història que doni raó de ser a aquest 
univers que de moment només existeix dins del meu 
cap”, reflexiona en Jan.

Endavant, Daina i Jan; us desitgem el millor en els 
estudis i les iniciatives que emprengueu... gràcies per 
compartir les vostres iniciatives.

Dolors Olivé
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El dia del liró, el dia de l’ampolla, el dia del paraigües, 
el dia de l’espelma,... Els Amics de Sant Aniol d’Aguja, 
com més va, més ens assemblem al “Procés” —mal 
m’està el dir-ho. També nosaltres fem un recull de dies 
històrics mentre no arribem a culminar el propòsit final.
Recentment hem viscut un d’aquests dies especials, el 
del retorn de la làpida de Mossèn Joan Sellas a Sant 
Aniol, el seu lloc de descans des de 1881. El nínxol ha-
via estat profanat per uns brètols a finals de la dècada 
dels vuitanta del segle passat. La làpida, trencada en 
quatre parts, fou salvada i preservada per la família 
Mascort, de Girona, que l’any 2012 la donaria a l’Ajun-
tament de Montagut i Oix i als Amics de Sant Aniol.
La jornada començava de bon matí a l’aparcament de 
Sadernes. S’hi aplegaven una seixantena de perso-
nes engrescades pels Amics i l’Editorial Gavarres. La 
proposta: pujar tot passejant a Sant Aniol, aprofitant 
el magnífic escenari de la vall per donar context a les 
Històries de l’Alta Garrotxa, d’en Josep Vilar. El propi 
autor n’explicaria vàries de les publicades i n’avança-
va alguna d’un segon volum que prepara; també se’n 
van llegir fragments escollits, relacionats amb els llocs 
que trepitjàvem; tot plegat amanit amb comentaris i 

anècdotes d’Ernest Costa, de l’editor de Gavarres i del 
president dels Amics. I així, quatre hores resseguint el 
camí serpejat de la vall, que poques vegades se’ns ha 
fet tan curt.
Fins aquí, ja hauria estat una diada particular, però fal-
tava el final amb sorpresa. Acabat el trajecte, aplegats 
sota els xiprers sentinelles de l’ermita, ens presentaven 
la làpida.

En Josep Vilar, en el capítol dedicat als capellans, hi 
inclou la història de “La làpida de mossèn Joan Sellas” 
(pàg. 210-211), que acaba així:

“El 2019 ha tornat al lloc que li pertoca, on reposen les 
restes òssies del seu creador. La làpida haurà fet dues 
vegades el gastat camí de Sant Aniol. El primer cop al 
cim d’un matxo d’un traginer, i el segon cop a lloms 
d’un matxo de dues potes.”

Quan escrivia això, en Pep no comptava pas amb una 
lesió de genoll i, encara menys, amb la pandèmia, 
que posposarien aquell retorn. Malgrat tot, el termini 
s’hauria pogut complir aprofitant un vol d’helicòpter 
per portar materials d’obra, a finals de 2019. Però aquí 
va aparèixer la vena romàntica d’en Pep: havia de ser 

El dia de la làpida

Història
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“a lloms d’un matxo de dues potes”. I així va ser. Dos 
anys més tard, però.
La llosa es va traginar dins les motxilles d’uns excursio-
nistes, encara partida en quatre parts. Quan s’uneixen, 
el missatge torna amb tota la força i el sentit que li 
donen el temps i l’espai retrobat:
“En esta trista soletat
Lo reverent Joan Sellas descansa
Qui a pesar de tanta penansa
Trenta anys de vicari ha estat
De Riudaura natural
Aquí fou amortallat al 18
Febrer de 1881 als 69 anys d’edat.”
Així doncs, aquest nou d’octubre de 2021 es tancava el 

cercle, quan feia cent quaranta anys de l’enterrament 
del mossèn, més de trenta de la profanació del seu 
nínxol, i nou de la recuperació quasi miraculosa de la 
seva làpida a Girona. Qui podrà negar que va ser un 

dia històric?
I quan faig balanç de la jornada, per força he de tornar 
al principi. Tots plegats hem caminat, hem après, hem 
rigut, hem cantat, ens hem agermanat entre nosaltres 
i amb la terra... Ah! i hem acabat fent festa d’un fet 
tràgic. Qui podrà negar que els Amics de Sant Aniol 
d’Aguja i el “Procés” ens assemblem?
Com diria un savi, aquell dia —“el dia de la làpida”— 
vam florir, ni que fos per una estona efímera, que ara 
ja és record i presagi d’un bon fruit.

Josep Casals i Micaló
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A ritme vital
Des de l’àrea d’Educació Física, els alumnes de Cicle 
Mitjà i Cicle Superior de l’escola aprenem com s’ha 
d’actuar davant un cas de reanimació.

Pensem que en qualsevol moment ens podem veure 
immersos en aquesta situació i és fonamental saber ac-
tuar en conseqüència quan hem d’ajudar alguna perso-
na que ha deixat de respirar i/o ha quedat inconscient.

El dia 16 d’octubre va ser el dia internacional de la 
Reanimació Càrdio Pulmonar RCP  i Suport vital. Per 
aquest motiu, Pep Puigdemont, mestre de música de 
la ZER, va compondre la cançó “A ritme vital” on ens 
ensenya els passos a seguir davant aquest fet, i la tor-
nada ens marca les 30 pulsacions que cal fer damunt 
del pit per poder reanimar a la persona.

Aquesta cançó es pot trobar a totes les plataformes 
digitals: spotify, youtube, itunes, amazon, instagram, 
tik tok,...

I us  animen a escoltar-la perquè així sabreu com actu-
ar davant d’un cas de necessitat com hem fet des de 
l’escola.

Escola
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Activitats AFA
Per aquest Sant Jordi es va muntar la parada de llibres i roses. Els nens de l’escola van anar passant esglaonadament 
per la parada, igual que la gent del poble. Va ser un matí bastant concorregut i vam quedar molt contents, ja que va 
tenir molt bona acceptació.
Pel 31 d’octubre d’enguany, teníem ganes de preparar alguna cosa per Halloween, ja que encara que no sigui tradició 
al nostre país, als nens els encanta. Amb un bon grup de pares, ens vam posar a treballar i quan va començar la foscor, 
vam agafar tots la disfressa i vam muntar una gimcana de Halloween. Hi va haver molta participació, i pels comentaris 
que feien els nens, i els que no ho són tant, estaven encantats amb la proposta, i ja demanaven repetir l’any que ve!
Per no perdre les tradicions, el 5 de novembre es va celebrar la castanyada a l’era de la rectoria, un moment de retro-
bament amb amics, família i veïns al costat del foc. Moments que fan poble!
Molt bona festa major!

 

AMPA Escola Montpalau d’Argelaguer

Sant Jordi

Castanyada

AFA
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Poligaris

Benvolguts veïns d’Argelaguer
Bé, ja ha passat més d’un any del co-

mençament de la pandèmia, ja no estem 
t a n espantats i hem alleugerit la pressió de portar 
mascareta.

Nosaltres, els de tir amb arc, hem fet tot el possible per 
matar el virus. Però, pel que es veu, no ho hem aconse-
guit.

S’han relaxat una mica les restriccions, principalment a 
l’aire lliure, i hem pogut participar en alguna trobada en-
tre companys arquers:

- Aquest any NO hem pogut fer el nostre estimat INDOOR 
3D que, com molt bé recordeu d’altres escrits a la revista, 
es tracta d’estar tirant un cap de setmana al pavelló, de-
corant-lo en base a una temàtica determinada com Indi-
ana Jones, El llibre de la Selva, Jumangi, etc. Però SÍ que 
hem estat pensant en com serà el del proper any. Només 
pensa en una cosa: ERES BUENO?, ERES FEO? O ERES 
MALO? (jejeje).

- Obertura d’un nou camp de tir a Pontós que hem realit-
zat conjuntament amb la gent del club de tir amb arc de 
Figueres als terrenys de la casa de colònies Ca n’Oliver, 
on no podia faltar l’esport i la gastronomia.

- El CanoArc d’aquest any que ens va permetre fer la 
tirada sobre Canoes a la zona del riu Ter compresa entre 
Colomers i Verges. És molt divertit, com us podeu imagi-
nar, el terra es mou molt i la diana està quieta a la llera 
del riu.

- El més important: Mantenir l’esperit de germanor.

- I amb jovent que ens apreta a fer les coses amb molta 
alegria.

- El que més ens omple d’alegria es poder retrobar-nos al 
pavelló d’Argelaguer els dimecres: entrenaments, correc-
cions de la tècnica individual de tir i principalment tornar 
a organitzar cursos d’iniciació: els nous arquers són el 
futur del club i d’aquest esport tan minoritari.

Estem segurs de seguir lluitant per tal de poder anar es-
crivint unes línies com aquestes durant molts anys i amb 
infinites ganes de recuperar la normalitat.

Salut i Molt Bones festes de part dels POLIGARIS.
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Casal de la Gent Gran d’Argelaguer
El Casal de la Gent Gran d’Argelaguer torna a activar, de mica en mica, les activitats que ja anàvem fent. A l’estiu vam poder 
fer Aquagym (molt recomanable).
A l’octubre hem començat el Taller de Memòria els dilluns de 5 a 6 h. 
També el Parc de Salut, els dimecres de 9 a 10 h i la Gimnàstica, els divendres de ¾ de 5 a ¾ de 6.
Aquestes activitats estan obertes a tothom; de moment ens funcionen molt bé.
Si la pandèmia ens ho permet, més endavant anirem programant altres activitats...
Un resum del que hem estat fent fins ara:

Casal de la Gent Gran
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Consell del poble

Eleccions al 
Consell de poble
En la darrera Argelaga del mes de 
maig anunciàvem eleccions al Con-
sell de poble per renovar 6 de les 10 
persones que en formen part, d’acord 
amb els estatuts d’aquest Consell. Les 

eleccions sense candidatura, les vam 
organitzar els membres del Consell amb l’aju-

da de l’Ajuntament i es van celebrar el 23 de maig 
de 2021 a la sala de plens. Aquestes eleccions s’haurien 
d’haver fet el desembre del 2020, per la festa de Sant 
Damas, però la Covid 19 no ens ho va permetre.

Nou Consell de poble

El dia de les votacions es va preparar un plafó on els 
participants podien anotar el que consideraven temes 
d’interès o de millora pel poble d’Argelaguer, amb la 
pregunta “DE QUÈ VOLEM PARLAR A ARGELAGUER?”
Els temes proposats pels veïns van ser:

• Més cultura, la cultura és segura i necessària, cultura 
pels més petits, cultura i art al carrer (11 persones)
• Parc infantil (3 persones)
• Habitatges a Argelaguer (8 persones)
• Manteniment, millores i turisme al parc d’en Garrell 
(3 persones)
• Papereres al poble i brutícia al polígon (7 persones) 
• Posem fl ors als balcons (2 persones)
• Trets d’identitat del poble (culturals) i arquitectura 
respectuosa amb l’entorn (7 persones)
• Zones de garatge
• Potenciar horts comunitaris i grups de consum (4 
persones)
• Com carregarem els cotxes elèctrics a Argelaguer?
• Facilitar el comerç al poble

Treball realitzat
Hem fet quatre reunions, una jornada formativa amb Re-
silience Earth i hem participat en el procés de creació del 
reglament de participació ciutadana del Poble de Santa 
Pau.

Temes tractats a les reunions
Benvinguda i informació sobre el funcionament 
del CdP 
Els membres de l’anterior consell van explicar als sis 
nous membres les fi nalitats del CdP, l’organització i el 
reglament.

El Consell de Poble informa

s
p
a

ele
organitza

Membres anterior consell Membres eleccions 2021
Oriol Massanet
Andreu Nebot
Guillem Ballaz
Marta Dorca

Eli Robles
Cèlia Roca
Cristina Erill
Alabau Badia
Xevi Pellicer
Georgina Marbà
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Consell del poble

Resilience.earth informà com a formador i facilitador del  
funcionament del CdP. Va fer una sessió formativa.
La regidora de ciutadania, com a representant i promo-
tora d’aquest Consell, va fer una breu explicació sobre la 
importància de les funcions del CdP.
Parc infantil
Una comissió es va encarregar de parlar amb l’Ajunta-
ment i informar a l’associació de pares i mares de l’esco-
la: el parc infantil tindrà un equipament nou que estarà 
adaptat per a diferents edats.
Millorar la comunicació amb els ciutadans
Després de debatre el tema en una comissió es va arribar 
a l’acord de continuar amb els mateixos mitjans (tele-
gram, cartells...), ressaltant la importància d’utilitzar el 
mitjà “boca orella” per part de tots els membres del CdP.
Millorar la comunicació amb l’Ajuntament   
Perquè la comunicació sigui més fl uïda i directa creiem 
convenient crear comissions temàtiques i quan faci falta 
convoquem el regidor responsable del tema en qüestió.
Grup de Consum
Demanem informació sobre el funcionament d’aquest 
grup i la necessitat que es faci extensiu a tots els vila-
tans. La informació sol·licitada es donà en la reunió que 
es va fer el 26 de setembre a les 18 h a la sala de plens 
de l’Ajuntament. Per a més informació podeu contactar 
amb:
• Joan Terradas: 685 52 49 08
• Eli Robles: 609 74 28 19
Seguiment del projecte de la plaça
Parlem amb l’Alcalde i ens informa que el projecte s’es-
tà fent a partir dels acords consensuats, obtinguts en 
el procés participatiu de la “Plaça que Vull” i que les 
diferents fases del projecte estaran a exposició pública 
perquè tots els veïns/es puguin seguir el procés. 
Brutícia de la zona industrial, papereres en el po-
ble i manteniment Parc d’en Garrell 
Parlem amb l’Oriol Mascaró:
• Papereres: proposem posar papereres en llocs concor-
reguts (parc infantil, parc de salut i a la carretera) i que 
es pugui reciclar (paper, plàstic, orgànic...).
• Manteniment Parc d’en Garrell: Des del CdP proposem 
a l’Ajuntament contactar amb algun institut que vulgui 
fer pràctiques, brigada de joves i crear un grup de vo-

luntaris. 
• Polígon Industrial: és un tema no resolt, s’hi va al dar-
rere des de fa temps, però encara no s’ha trobat una 
solució.
Des del consell de poble creiem que fa falta una troba-
da dels veïns en la qual l’Ajuntament informi i exposi 
la seva visió sobre els temes anteriors i poder debatre 
entre tots.
Sessió formativa
Carla Güell de Resilience Earth ens va fer una sessió for-
mativa titulada “Acompanyament a la fl oració del CdP”. 
La sessió va consistir a fer un organigrama d’associaci-
ons i agrupacions del municipi d’Argelaguer en relació 
al Consell de Poble. L’objectiu era optimitzar la tramesa 
d’informació.

Temes breus 
• Grup de “Joves del Guilar”.
• Comissió de festes.
• Comissió de geganters.
• Comunicació entre el CdP i la brigada de joves.
• Relació entre avis/àvies i joves amb les sortides progra-
mades pel Casal de la Gent Gran d’Argelaguer.

TREBALLEM PER COMISSIONS TEMÀTIQUES:
SI US INTERESSA EL TEMA PARTICIPEU-HI
PODEU CONTACTAR AMB QUALSEVOL DE NOSALTRES
Us recordem altres canals de comunicació a través dels quals 
us podeu posar en contacte amb nosaltres (o per seguir les 
novetats):

Pàgina web: https://cdpargelaguer.wordpress.com/
Canal de Telegram:https://t.me/cdp_argelaguer
Bústia del CdP: al Casal d’Argelaguer.
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Estimats veïns i veïnes d’Argelaguer, us escrivim aques-
tes paraules per tal de fer-vos arribar algunes reflexi-
ons, novetats i canvis que es venen donant en el cor de 
la colla Gegantera d’Argelaguer.

No podem començar sense fer un breu resum de l’úl-
tima festa del Roser, marcada a parts iguals per la il-
lusió i l’adaptabilitat a les mesures restrictives del mo-
ment. Tot i saber que seria una festa diferent, no ens 
va mancar alegria. Es va dissenyar un recorregut molt 
ampli per tal de passar per la major quantitat de cases 
possibles. La idea original era fer una cercavila que es 
pogués veure i escoltar des dels balcons i finestres. Així 

i tot, els personatges de la faràndula Argelaguenca van 
fer la cercavila molt ben acompanyats! Donem les grà-
cies a tots els músics que van participar i a totes les 
persones que van fer possible que, després de gairebé 
dos anys d’obligada letargia, els gegants, capgrossos 
i burrets tornessin a ballar i a omplir els cors de festa i 
xerinola. La cercavila extraordinària va acabar amb un 
vermut al Cafè amb tots els membres de la colla.

Ara sí, us expliquem novetats: la primera és que des-
prés d’alguns anys de poca activitat, la comissió ges-
tora dels Geganters d’Argelaguer es transforma i creix  
incorporant noves persones amb moltes ganes i mo-
tivació. Seguim endavant amb les incombustibles Eli 
Robles, Kerstin, Àngels i Nuria Fluvià, i s’incorporen 
trepitjant fort la Joana, la Nit i l’Eli Montroig. Prepa-
reu-vos doncs perquè tenim encara moltes sorpreses 
per a vosaltres; aquesta colla gegantera, que va néixer 
al 1984, està a poc a poc remuntant el vol!

I per volar ben alt us necessitem, amics i amigues de 
la faràndula, del folklore i la cultura popular catalana: 
Feu-vos socis! Us animem a totes aquelles que ho sou, 
ho vau ser de nens o joves, o que ara ja no hi participeu 
però que us estimeu en Màssio, en Santanàs, els Cap-
grossos i els Burrets... us animem a renovar els vostres 
vots, a tornar a donar suport a aquest grup d’alegres 
personatges. Com més socis, més festa major!!!

Si la retirada de mesures restrictives segueix com fins 
ara, podrem gaudir d’una festa de Sant Damas com 
les de sempre! Sí, sí, ben contentes us anunciem que 
hi haurà esmorzar, cercavila, vermut i ball de gegants, 
capgrossos i burrets. Posarem una taula a la plaça de 

Fal·lera gegantera en estat pur!

Geganters
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Geganters

la Generalitat per a totes aquelles que us vulgueu fer 
sòcies. No us ho perdeu! Visca la festa major!

Ep, un moment, que encara no hem acabat, tenim al-
gunes novetats més.

Fa temps que no veieu l’Argeriçó? Malauradament, la 
figura estrella dels joves està molt malmesa i fa temps 
que espera a la sala de cures intensives. Doncs ara li 
ha tocat el torn. Una colla d’adolescents responsables i 
decidits, juntament amb la Loli Rubio de Tortellà, talle-
rista especialitzada en imatgeria i faràndula, s’han pro-
posat deixar l’eriçó com nou. Tenen molta feina, però 
també molta il·lusió. Esperem poder estrenar-lo per la 
festa del Roser! Ànims joves geganters!

També hi ha un regal per a la Flama i en Confeti. Els 
burrets esperen un germanet o germaneta. En els prò-
xims mesos serem testimonis del naixement d’un nou 
burret. Serà llarg, potser difícil, entretingut i molt in-
tens però amb l’ajuda de la mainada del poble decidi-
rem com serà aquest nou burret i quin nom li posarem. 

Us convidem el proper 29 de novembre, a la Sala de 
Lectura, on tindrà lloc el Concurs per al naixement del 
nou burret. Animem també a tota la mainada de cicle 
inicial i mitjà a participar en el ball de burrets. D’aquí a 
poc temps comencem els assajos!

Per acabar, volem donar les gràcies a totes les per-
sones que, en algun moment de la història d’aquest 
grup de geganters, vau fer possible que la faràndula 
Argelaguenca sigui una entitat viva, joiosa i plena de 
sentiment. Sense vosaltres no hauria estat possible. 
Seguim doncs, amb molt d’agraïment i respecte per tot 
el que ja es va fer, cap a un futur amb més festa, més 
música i més rialles. 

Ara ja us podem dir BONA FESTA MAJOR!, i que amb 
un gegant i un capgròs aquesta carteta ja s’ha fos!

Per fer-se soci o rebre informació, envieu un mail al cor-
reu: gegantersdargelaguer@gmail.com

Comissió Gestora Geganteres d’Argelaguer
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Petits canvis a l’alimentació, gran millora 
per a la salut
Abans que la pandèmia de la covid absorbís les nostres 
preocupacions, l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya va treure una guia molt interessant per promocio-
nar la salut a través de l’alimentació: “Petits canvis per 
menjar millor”. La guia m’agrada especialment perquè 
pretén potenciar els aliments frescos i de proximitat, 
respectuosos amb el medi ambient i principalment els 
vegetals, sempre ben justificat des del punt de vista 
mèdic i científic. Espero que les seves autores em per-
donin la gosadia de resumir un treball tan ben fet i 
complet, amb només unes línies:
- Augmenteu el consum de fruites i hortalisses. Incloure-les diària-
ment redueix el risc de patir malalties cardiovasculars, restrenyiment, 
obesitat i alguns tipus de càncer, entre d’altres. Són aliments rics en 
vitamines, minerals, aigua, fibra i altres substàncies beneficioses, i 
alhora contenen molt poques calories i greixos.

- Augmenteu el consum de llegums i fruits secs. Aporten nutrients 
beneficiosos: fibra, vitamines, minerals, antioxidants, proteïnes, 
hidrats de carboni i no aporten aquells que es recomana limitar: 
sal, greixos saturats i sucres. Disminueixen els nivells de colesterol, 
contribueix a prevenir alguns tipus de càncer i promouen la salut 
cardiovascular.

- Consumiu aliments integrals. Són rics en fibra, vitamines del grup 
B i altres micronutrients. El consum de cereals integrals es relaciona 
amb menys risc de mortalitat en general, i de càncer colorectal i 
malalties cardiovasculars en particular.

- Utilitzeu l’oli d’oliva verge.  Millora la salut no només pel tipus de 
greixos que té, sinó també per la presència de polifenols i de vitami-
na E, que són antioxidants.

- Consumiu aliments de proximitat i de temporada: Hortalisses, 
fruites, peix,... Els aliments són més frescos i conserven millor les 
propietats originals (aromes, gust, sabor, contingut de vitamines i 
minerals...). Es redueix la contaminació produïda pels embolcalls i el 
transport i contribuireu al desenvolupament rural del territori.

- Disminuïu la sal i el sucre. El consum excessiu de sal es relaciona 
amb  la hipertensió arterial, els infarts, l’ictus, el càncer d’estómac i 
mortalitat en general. El sucre augmenta el nombre de calories a la 
dieta i el risc d’excés de pes, de càries i d’altres problemes de salut 
crònics.

- Reduïu el consum de carn vermella i de carn processada. El consum 
excessiu d’aquestes carns es relaciona amb un increment de risc de 
càncer, malalties cardiovasculars, hipertensió arterial, excés de pes, 
diabetis,...

- Eviteu els aliments ultraprocessats. Són aquells que s’han elaborat 
industrialment, sovint amb molt poca matèria primera; que conte-
nen additius i substàncies afegides, a més de sucres, greixos, sal, 
midons, etc.; per modificar els aspectes sensorials del producte.

- Beure aigua és la millor manera de mantenir l’organisme en un 
bon estat d’hidratació. Recordeu que l’aigua no aporta calories i, 
per tant, no té cap efecte en l’augment o la pèrdua de pes. Altres 
begudes no suposen cap benefici respecte a l’aigua i alguns dels 
seus components, com l’excés de sucre o l’alcohol, són perjudicials 
per a la salut.

- Feu exercici i tingueu una vida social activa. Reduireu el risc de pro-
blemes de salut crònics com ara la diabetis, l’osteoporosi, les malal-
ties cardiovasculars, les demències i alguns càncers. Una vida social 
activa és un factor clau per al benestar emocional i un envelliment 
saludable.

“En resum: Ens hauríem de tornar tots una mica més 
vegetarians, consumir aliments de proximitat i fugir 
dels aliments processats. Beure aigua, disminuint l’al-
cohol i evidentment no fumar. Gaudir de l’exercici i la 
vida social”

Us convido a repassar la guia completa a https://canal-
salut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/petits-
canvis-per-menjar-millor/.

Joan Cabratosa Pla
Metge de Família

canalsalut.gencat.cat

GAUDIM MENJANT

FRUITES
I HORTALISSES

LLEGUMS

FRUITA SECA

VIDA ACTIVA
I SOCIAL

SAL

SUCRES

CARN VERMELLA
I PROCESSADA

ALIMENTS
ULTRAPROCESSATS

AIGUA

ALIMENTS
INTEGRALS

OLI D’OLIVA
VERGE

ALIMENTS
DE TEMPORADA

I PROXIMITAT

Salut
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Què es cuina a Argelaguer?
Hola gent de paladar fi!

Una bona opció perquè els nens mengin peix o pels que senten cert rebuig 
al peix, res més idoni que aquest pastís de rap que ens presenta la nostra 
protagonista la Roser Fàbrega. El rap és dels peixos més populars de la 
cuina catalana, la seva carn ferma i saborosa, sense espines, admet moltes 
preparacions culinàries. A casa de la Roser és un plat festiu que encanta a 
tota la seva família, grans i petits.

La Roser es considera una cuinera “normal” perquè sol fer menjars senzills 
i ràpids, no com la seva mare, un referent per a ella, fidel representant de 
la cuina tradicional, de lents sofregits i picades, rostits i guisats... però de 
tant en tant li agrada fer pastissos diversos: de tonyina, escalivada, de pa 
amb tomaca, de carbassó… i d’altres productes del seu hort. Precisament 
poder gaudir dels productes frescos de temporada li dona inspiració per 
les seves receptes, de l’hort als fogons! I també li permet gaudir d’una 

activitat que li agrada molt com és fer conserves i melmelades que omplen de vida el rebost.

Explica la Roser que junt a altres mestres, companyes de la feina, cada setmana s’alternaven receptes per dinar i 
passant-les d’unes a les altres va adquirir un bon rodatge culinari. I un cop jubilada va començar a aficionar-se a 
fer pastissos dolços com de formatge o coques de poma i a ampliar el seu repertori. Tota una experta!

Vinga, preneu nota d’aquest lleuger i gustós àpat que us farà quedar molt bé quan tingueu convidats. Comencem 
a fer salivera?

Pastís de rap amb verdures i salsa de gambes per la Roser Fàbrega
Ingredients (per a 4-6 persones):
• 600 g de rap
• 400 g de verdures (carbassó, api, pastanaga...
   les verdures de temporada que us agradin)
• 3 ous
• 1 got de llet
• Oli, sal i pebre

Preparació:
Primer de tot rentem el rap, el salpebrem i en una plata amb oli el posem a coure al forn ja calent 
a 180º. Un cop cuit li traiem la pell i l’espina i l’esqueixem. A part, en una paella hi courem les verduretes. Quan ja ho tinguem tot cuit, 
posarem en un bol: el rap, les verdures i també els ous i la llet. Triturarem tots aquests ingredients fins aconseguir una pasta fina.
En un motlle (untat o amb paper de forn) abocarem tota la pasta i anivellarem bé. Després ho courem al forn al bany maria uns 40-45 
minuts (depenent del forn). Anirem punxant amb un escuradents per comprovar que hagi quedat ben cuit. Deixarem refredar i desemmot-
llarem.
Tot seguit treballarem la salsa. En un cassó amb una mica d’oli fregirem les gambes (salpebrades) amb pela. Un cop cuites es treuen i quan 
s’hagin refredat traurem el cap i la closca i ho reservarem. En el mateix oli s’hi posa la ceba a rodanxes fines i quan estigui transparent s’hi 
afegeix la farina. Es deixa coure una mica i a continuació s’hi aboquen els caps i les closques de les gambes que havíem reservat. S’aixafen 
amb la mà de morter i s’hi tira el conyac que un cop calent, flamegem fent cremar una breu estona el licor. Quan s’apaga la flama s’hi tiren 
els tomàquets que haurem trossejat i es deixa coure uns 5 minuts. Després s’incorpora el fumet de peix i es cou 5 minuts més. Per acabar 
es passa la salsa pel colador xinès i s’hi afegeixen les gambes tallades petites.
El pastís se serveix fred i la salsa calenta. Es pot servir la salsa pel damunt el pastís o si preferiu amb salsera a part.
Bona gana!

Dolors Figueras

La recepta

Per a la salsa de gambes:
• 400 g de tomàquets 
• 100 g de gambes vermelles
• ½ tassa de fumet de peix (pastilla de 
peix)
• 1 cullerada sopera de farina
• 1 ceba mitjaneta
• ¼ got de conyac
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Grup de consum d’Argelaguer, què fem?
“Dins del marc d’Argelaguer en Transició neix el 26 de 
maig de 2012 un Grup de consum, amb el propòsit de 
construir i fomentar un model de consum, alternatiu 
al capitalista, que promogui el sentit col·lectiu basat 
en la responsabilitat, la confiança, la transparència, la 
solidaritat, la participació, la proactivitat, la cooperació 
i l’ajuda mútua...”

Així començava el nostre document marc de funciona-
ment del grup, han passat gairebé deu anys des que 
unes quantes famílies d’Argelaguer i Tortellà vam co-
mençar a voler adquirir productes amb més respecte 
pel medi ambient i els agricultors i amb més consci-
ència de la producció. Durant tot aquest temps moltes 
persones n’han format part, us agraïm a totes les que 
han passat i col·laborat amb nosaltres. Actualment 
som 20 unitats familiars, ens trobem dos dimecres al 
mes a les 18:30 h i estem molt contents que l’Ajunta-
ment d’Argelaguer ens hagi cedit el local de sota l’an-
tiga rectoria, al costat del de la Colla Gegantera.

Algunes de les idees en les quals es basa la tria i la 
compra de productes són, donar com a prioritat que si-
guin de qualitat, ecològics, de proximitat i a bon preu, 
escurçar els canals de distribució alimentària i sempre 
que sigui possible comprar directament als productors 
establint una relació propera i de confiança, contribuir 
a millorar la salut del medi ambient i de les persones, 
entre d’altres.

Estem vinculats a la Xarxa de Grups de consum de la 
Garrotxa, on col·laborem i ens organitzem per buscar 
els productors i fer les comandes conjuntes.

El funcionament intern és com el d’una associació, te-
nim un tresorer, un secretari, fem assemblees i decidim 
per consens i som les famílies les que ens encarreguem 
de les diferents tasques, que en aquest cas vol dir, a 
grans trets, encarregar-se d’algun dels productes i la 
gestió de la compra. El dimecres que toqui dues unitats 
familiars fan el seu torn de repartiment perquè la resta 
d’unitats vingui a recollir i fer el pagament.

Si voleu saber més sobre el grup, quins productes de-
manem i a qui, poseu-vos en contacte amb nosaltres, 
estarem encantats: aentconsum@gmail.com.

Pàgina oberta
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Els Pirineus
Emocionats del que veiem;

crestes emboirades, molt llunyanes,

creiem que hi arribarem.

Gaudim del paisatge, una catifa verda;

toca pujada, ens enfilem.

Paisatge canviant,

ara pedres llises i lluents

i alguna relliscada tot pujant. 

Atents a tot el que percebem,

quina pau que es respira!,

només trencada pel soroll d’un ramat

que carena la muntanya

i del cant d’alguna llúdriga

que ens fa saber que hi ha el seu cau

enmig de l’empedrat.

Quina soledat!, però alhora quina llibertat!

Respirem a fons, 

onades de muntanyes als nostres peus, 

camins desdibuixats per la llunyania.

Som al cim!!!

Pujada al Torreneules (2.736 m) 5-9-2021

Assumpció

Caminant pel Pirineu
Ens aixequem de bon matí, comença a clarejar i es presenta bon dia a punt per realitzar la nostra ruta:
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Halloween
Encara recordo el dia en què va trucar a casa en Nil i 
ens va demanar “truco o trato”, a mi em va fer molta 
gràcia, jo no tenia caramels i com que en Jordi havia fet 
els seus panellets increïbles, idèntics i boníssims, vaig 
pensar que potser li agradaria provar-ne algun. D’això 
ja deu fer uns deu o onze anys. 

Any rere any van anar passant per casa, cada dia més 
mainada: bruixes, esquelets, zombis, bruixots, mòmi-
es... llavors sí que ja estàvem preparats i amb l’Arnau 
els hi anàvem donant caramels. Després, vam comen-
çar a adornar la casa de manera divertida, però llavors 
l’Arnau es va anar fent gran i era ell el que anava de-
manant casa per casa. Amics, cosins, nens i nenes dels 
pobles veïns... tots s’anaven afegint a la gresca. Una 
festa que va sortir de la mainada!

Entre castanyes, moniatos, ratafia i panellets... Per què 
no hi pot haver el Halloween? I nosaltres darrere la 
mainada. L’any 2016, quan en Martí encara era ben 
petitó, una colla de veïns va decidir decorar les cases, 
va sortir de manera espontània, ara uns, ara uns al-
tres... i en el garatge d’en Gerard, vam fer un passatge 
del terror apte per a menuts. Aquell va ser el primer any 
de molts altres que han vingut després, en els quals 
algunes famílies del poble hem anat divertint-nos junt 
amb els nostres fills i filles.

L’any següent ja la vam fer un xic més grossa i vam ser 
uns quants els que vam agafar tot un carrer i vam fer 
tot un passadís adaptat a petits quan calia i terrorífic 
pels més grans: el de la motoserra, la viuda, la mà, la 
dona que cridava, l’esperit amb capa, el Joker i la Ca-
trina. Aquell dia ens vam esmerçar de valent!

Un altre any, fins i tot, va aparèixer el pallasso terrorí-
fic, només amb el caminar i la mirada ja ens espantava 
a tots. Fins i tot a mi i als meus fills ens va impactar. 
Aquell globus vermell d’heli el recordarem sempre!

Després va venir la pandèmia i tot es va aturar. Va ser 
un any trist per a tothom. Enguany, el Halloween a res-
sorgit de les cendres i amb més força que mai. Quina 
gentada! Tothom fent més gran la festa. Les famílies 
de l’escola van preparar una gimcana que va encantar 
a tots els que hi van participar. No hi va faltar ni el vò-

mit de la bruixa! I després, adults disfressats acompa-
nyant als més petits, famílies que van tornar a decorar 
les seves llars, en Gerard que va tornar a fer el seu 
passatge, l’esperit de l’home escorça, un zombi que es 
menjava el coll d’en Jordi, unes vampiresses repartint 
caramels... 

Cada cop és més grossa aquesta festa que amb deliri 
esperen els infants, joves i adults. Tot i que alguns voli-
en fer ensurts, aquest any també vam riure molt; tornar 
a trobar-nos, córrer, riure, música, caminar, sentir... tot i 
que en molts indrets del món se celebra aquesta festa, 
aquí podem dir que els interessos dels més petits ens 
han fet impulsar el Halloween a Argelaguer. Castanya-
da i Halloween, hi ha moments per tot!

La Ita
(Cal donar les gràcies a totes les persones que d’una 
manera o altra sempre ens han ajudat a fer un Ha-
lloween millor: caramels, fotos, fum, maquillatge, at-
trezzo...)
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ROVELLONS I ALGUN CAMAGROC O ROSSINYOL DE PI

OU DE REIG

GLOBUS MULTICOLOR

ROSSINYOLS O BAQUETES

Artur Ginesta

Marta Dorca

Marta Dorca

Marta Dorca

Fotos curioses.
Veïns i veïnes d’Argelaguer.
Si teniu alguna foto curiosa, original, extraordinària, insòlita, singular, estrambòtica, inusual, 
especial o sorprenent que afecti al nostre poble, no dubteu a enviar-nos-les a la revista. 
Animeu-vos, acumulem somriures!

 Nuri Pons

L’ATZAVARA DE MORATÓ HA FLORIT 
AQUEST ESTIU
Aquesta planta només fl oreix un cop al llarg del seu cicle vital, quan la planta 
ha arribat a la seva maduresa, al voltant dels 25 anys, quan ho fa, fa créixer del 
centre una llarga tija de fi ns a deu metres coronada per una panícula de grans 
fl ors grogues. La planta mor després de la fl oració.




